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A preservação de acervos é um assunto 
que engloba a instituição arquivística 
como um todo. Se por um lado a 
instituição deve ficar envolvida pela 
política de preservação, por outro, a 
política de preservação exigirá a 
contribuição de todos, inclusive dos 
usuários. Trata-se de um trabalho de 
gestão, onde o que está em jogo é o 
planejamento para definição de 
prioridades de ação. (OLIVEIRA, 2011, 
p.65) 
 



 
 

RESUMO 

 

 

 

Apresenta definições de conservação, preservação e restauração e, ainda 

informa a respeito do que vem a ser uma política de preservação e a importância 

que esse conjunto de fatores tem dentro de uma instituição arquivística. A partir da 

observação da ausência da prática, pois a disciplina de Preservação e Conservação 

de Acervos Documentais na Universidade Federal Fluminense, é voltada para a 

parte teórica das políticas de preservação, houve a necessidade de investigar como 

seria a aplicabilidade dos conceitos. Para tanto, foi realizada um estudo de caso com 

uma visita guiada ao Arquivo Histórico do Exército para testemunhar in loco como 

funciona o percurso dos documentos, incluindo, a preocupação com a conservação. 

 

 

 

Palavras Chave: Preservação; Conservação; Políticas de 

Preservação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

It presents definitions of conservation, preservation and restoration, and also 

informs about what is a preservation policy and the importance that this set of factors 

has within an archival institution. From the observation of the absence of a practice, 

in the discipline of Preservation and Conservation of Documentary Collections at the 

Federal University of Fluminense, focused on preservation policies, it was necessary 

to investigate how the conservation sector works. A guided visit to the Historical 

Archive of the Army was carried out to know the route that the documents travel 

within the institution. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

 

A motivação para falar sobre o assunto começou com uma visita guiada ao 

Arquivo Nacional, no primeiro ano do curso de Arquivologia. Na visita, tivemos uma 

demonstração dos procedimentos de conservação e restauração realizados nos 

documentos. Presenciar aquele instrumental, aqueles equipamentos tão diferentes, 

aqueles materiais especiais, e ver a competência do profissional especializado, entre 

outras observações, despertaram o meu interesse pelo assunto.  

Ao longo do curso, a falta de uma disciplina que privilegiasse os 

procedimentos técnicos, o fazer da conservação, na Universidade Federal 

Fluminense, marcou o meu interesse para no futuro ampliar os meus conhecimentos 

nesta área. Aprender a fazer uma simples higienização deveria ser obrigatório a todo 

futuro profissional arquivista. Por esse motivo, participei de outras visitas e cursos 

que visassem o universo da preservação, uma destas visitas foi o Arquivo Histórico 

do Exército, localizado no centro do Rio de Janeiro.  

Portanto, o assunto deste trabalho de conclusão de curso justifica-se a partir 

do meu interesse e da tentativa de aprofundamento dos conhecimentos no assunto, 

preservação e conservação nos acervos documentais, e das implicações que 

ocorrem quando da inexistência de uma política de preservação formalmente 

implantada nas instituições da área. Uma vez que decisões isoladas não possuem a 

mesma repercussão que ações gerais, ações que devem ser tomadas para o 

conjunto de documentos, portanto, implementadas numa política de preservação.  

No universo arquivístico existem poucos documentos que normatizem as 

ações ligadas à preservação de documentos, como é o caso da Lei 8.159 de 08 de 

janeiro de 1991. A necessidade de manter viva a informação seria imperativa para 

que todas as instituições guardiãs de acervos documentais possuíssem e 

implementassem uma política de preservação. No entanto, quais procedimentos 

devemos utilizar? O que fazer para evitar a deterioração do papel? Quem seriam os 

responsáveis por estas políticas?  

Por esse motivo, a presente pesquisa propõe-se a responder a seguinte 

questão: Qual a importância da implementação de uma Política de Preservação nos 

Arquivos? Quais procedimentos seriam necessários que os arquivistas soubessem 
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com relação especificamente à conservação e à preservação dos documentos em 

papel?  

A metodologia aplicada foi a pesquisa bibliográfica após a escolha do tema e 

da elaboração do problema. O levantamento bibliográfico foi feito nas bibliotecas e 

nas fontes eletrônicas das principais instituições arquivísticas do Brasil, textos, 

artigos, estudos específicos, tais como o Programa de Conservação Preventiva em 

Bibliotecas e Arquivos (CPBA), gerenciado pelo Arquivo Nacional. Além de verificar 

e apontar os principais problemas encontrados pelos arquivistas quando se trata de 

implementar Políticas de Preservação em uma instituição.  

Esse trabalho de conclusão de curso será composto de três seções principais. 

Exceptuando a introdução e as considerações finais, a segunda seção versará sobre 

os conceitos da área da conservação e preservação dos acervos documentais. 

Através de exemplos tentaremos demonstrar a diversidade da área e escolheremos 

uma que se adequará melhor ao nosso trabalho. A terceira seção abordará os 

conceitos e os itens envolvidos em uma política de preservação. 

 E finalmente na quarta seção exemplificaremos as questões das seções 

anteriores, no estudo de caso. A visita ao Arquivo do Exército e a sua área de 

conservação e tratamento técnico dos documentos. 
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2. PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO  

 

 

 

Nesta seção vamos abordar os principais conceitos na área da preservação 

de acervos documentais. Tentar entender, conceituar e delimitar os termos: 

preservação, conservação e restauração e ainda o que vem a ser uma política de 

preservação. 

A restauração e a conservação são entendidas como ações corretivas que 

intervêm na estrutura dos materiais, visando melhorar o seu estado físico. Ambas 

implicam em tratamento individual, obra a obra, item a item. Enquanto, a 

preservação, segundo o professor Sergio Albite Silva (1998, p. 9), “[…] deve ser 

entendida, hoje em dia, pelo seu sentido geral e abrangente. Seria então, toda ação 

que se dedica a salvaguardar ou a recuperar as condições físicas e proporcionar 

permanência aos materiais dos suportes que contêm a informação”.  

Esta situação implica em uma série de decisões, desde as relacionadas 

especificamente ao fazer arquivístico, tais como o recolhimento do acervo, 

classificação, avaliação e seleção de documentos, até as exclusivas da alçada dos 

especialistas em conservação dos acervos, ou pelo menos sob a supervisão dos 

mesmos: tais como a higienização e o acondicionamento do acervo, até as que 

envolvam a necessidade do uso de técnicas e materiais específicos, e que devem 

ser feitas em espaços específicos dos laboratórios de conservação.  

Enquanto por Políticas de Preservação estamos pensando no total do acervo 

documental. É a implementação em nível de gestão de projetos que englobaria 

todos os aspectos de uma instituição que tenha sob a sua guarda um acervo 

documental. Todos esses aspectos impõem, cotidianamente, técnicas específicas 

necessárias à execução dessas atividades, algumas serão utilizadas isoladamente, 

outras em conjunto, tendo como objetivo único prolongar a vida dos documentos. 

O próprio manuseio incorreto durante uma pesquisa é um dos vários fatores 

de degradação que afeta os documentos, portanto, a educação dos funcionários e 

dos usuários seria um tópico a ser pensado numa política visando à preservação do 

acervo. No entanto, nem sempre é possível intervir em todas as frentes com a 

mesma uniformidade, pois as instituições devem prover o acesso a informação, e ao 

mesmo tempo garantir a preservação. Portanto, torna-se indispensável diagnosticar 
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o estado de conservação do acervo e, cautelosamente, decidir como agir, já que 

sempre haverá uma escolha a ser feita e uma decisão a ser tomada. “[...] Em um 

programa responsável de administração arquivística, a preservação é um 

componente que deve estar inserido na missão, nas políticas, e nas ações [da 

instituição]” (BECK, 2006, p. 18).  

Portanto, partiremos por tentar conceituar os diversos termos utilizados na 

área: restauração, conservação e preservação de acervos documentais – que cria 

muita confusão gerando debates e conflitos. Até mesmo, as atividades voltadas a 

uma ação mais intensa de salvaguardar a memória, principalmente nos acervos 

documentais, são matérias relativamente novas, e especificamente no Brasil, têm se 

desenvolvido nas últimas três décadas.  

Neste trabalho de conclusão de curso serão utilizadas as definições de 

Teijgeler (2007 p. 46 apud MACKENZIE, 1996) para: 

Preservação, no seu significado corrente no mundo arquivístico, refere-se a 
tudo aquilo que contribui para o bem-estar físico da coleção;  
Conservação, ou intervenção física direta sobre o material, é somente uma 
parte da preservação; 
Preservação indireta inclui o edifício, os métodos de armazenagem de 
arquivos, a segurança contra as ameaças e o manuseamento;  
Preservação através da substituição ou da transferência de suporte. Isto 
significa executar cópias dos documentos, normalmente em microfilme e, 
depois, utilizar as cópias em vez dos originais, reduzindo, portanto, o 
desgaste dos originais e preservando o seu estado de conservação. 

 

Contudo, outra definição muito abrangente do termo preservação encontra-se 

na tese do autor Sérgio Conde de Albite Silva (2008, apud Conway, 2001, p.14): 

A preservação, hoje, é uma noção que abarca inúmeras políticas e opções 
de ação, inclui os tratamentos de conservação, a aquisição, a organização, 
a distribuição e a operacionalização de recursos humanos, financeiros e 
materiais para a devida proteção às fontes de informação, com o objetivo de 
retardar o início da deterioração e de renovar a possibilidade de utilização 
dos acervos dentro do que chama de gerenciamento de preservação. A 
preservação se preocupa com os suportes, mas em função do seu uso e 
conteúdo intelectual. 

 

Para se ter uma idéia da dimensão dos diferentes conceitos, apresentaremos 

alguns que são utilizados pelas principais instituições arquivísticas internacionais, 

que acabaram refletindo o uso dos termos no Brasil.  

Segundo Teijgeler (2007, p.47), uma das primeiras instituições que tentou 

clarificar a área foram os Arquivos Nacionais da Holanda criando o que eles 

chamaram de “Pirâmide da Preservação”, composta de quatro seções: 
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A conservação preventiva, integrando todas as etapas diretas e indiretas, 
bem como as medidas que vão otimizar as condições ambientais, a 
preservação e o acesso ao objeto, de modo a prolongar o seu tempo de 
vida. Para começar, deve definir-se uma linha clara de uma política que 
inclua formação, mentalização e profissionalização para todo o pessoal; 
A conservação passiva integra todas as etapas diretas e indiretas 
direcionadas para o prolongamento do tempo de vida dos objetos. Inclui 
uma boa gestão interna, purificação do ar, ar-condicionado, limpeza e 
monitoramento da coleção. Um importante aspecto da conservação passiva 
é o levantamento das condições físicas da coleção.  
A conservação ativa integra todas as etapas diretas e indiretas, bem como 
intervenções realizadas no objeto de modo a prolongar o seu tempo de vida. 
Inclui uma nova execução de caixas e invólucros para acondicionar os 
objetos, a sua limpeza, desacidificação em massa e desinfecção. Esta fase 
em conservação envolve tarefas que podem ser realizadas por 
conservadores profissionais.  
O restauro integra todas as intervenções que visam o prolongamento do 
tempo de vida do objeto na sua forma perceptível, de acordo com as 
normas de estética e ética, mantendo a sua integridade histórica. Como é 
um trabalho realizado por conservadores altamente qualificados que 
trabalham em cada objeto, é a fase da preservação mais dispendiosa e 
morosa.  

 

Ainda segundo Teijgeler (2007, p.36), nunca é demais sublinhar o papel que 

as organizações internacionais desempenham na preservação do patrimônio 

mundial. O progresso é crescente. O autor exemplifica como instituições que 

fomentaram o desenvolvimento arquivístico, a UNESCO (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization) e a UNDP (United Nations 

Development Programme). Citaremos alguns dos programas e projetos que 

disseminam a informação arquivística ao redor do mundo: RAMP, Memory of the 

World, CIA e CECOR. 

Um dos programas da UNESCO, implementado a partir de 1979, o RAMP 

(Records and Archives Management Programme) desenvolve projetos abordando 

questões básicas de gestão de documentos e arquivos. Dentre eles: 

desenvolvimento da infra-estrutura arquivística, incluindo a legislação arquivística; 

formação e educação; proteção do patrimônio arquivístico; promoção do 

desenvolvimento e aplicação da informação atual; investigação na área da teoria e 

prática arquivísticas. (TEIJGELER, 2007 p.38). 

 O programa Memory of the World, também da UNESCO, tem por objetivo a 

proteção da memória documental produzida pelo mundo. A intenção é proteger a 

memória de diversas culturas, línguas e povos. Segundo Teijgeler (2007, p.39), A 

UNESCO lançou este programa como proteção contra uma amnésia coletiva, 
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chamando à atenção para a preservação dos valiosos fundos de arquivo e das 

coleções de bibliotecas por todo o mundo, assegurando a sua disseminação. 

O Conselho Internacional de Arquivos (CIA), sendo uma organização 

profissional internacional, preocupa-se com todas as questões relativas à gestão de 

registros e de arquivos durante o seu ciclo de vida. A UNESCO concede fundos para 

o desenvolvimento internacional, o CIA fornece o conhecimento técnico e os 

recursos humanos, objetivando encorajar e apoiar o desenvolvimento dos arquivos 

em todos os países, bem como preservar o patrimônio arquivístico da humanidade; 

promover, organizar e coordenar, a nível internacional, atividades no campo da 

gestão de registros e de arquivos; estabelecer, manter e fortalecer relações entre 

arquivistas de todos os países e entre todas as instituições, associações 

profissionais e outras organizações, assim como facilitar a interpretação e utilização 

de documentos de arquivo, tornando o seu conteúdo amplamente conhecido, e 

estimulando um maior acesso a estes documentos. (TEIJGELER, 2007 p. 39) 

No Brasil o CECOR (Centro de Conservação e Restauração de Bens 

Culturais Móveis) da Universidade Federal de Minas Gerais tem como principal 

objetivo aplicar as técnicas científicas à proteção do patrimônio cultural brasileiro. 

Pretende contribuir para a proteção e para o estudo do patrimônio mundial. As áreas 

prioritárias de investigação integram a análise científica de obras de arte, para 

desenvolver o conhecimento sobre os materiais constituintes e as técnicas artísticas, 

bem como a conservação preventiva, para aprofundar a compreensão dos 

processos físicos, químicos e biológicos envolvidos no envelhecimento e na 

deterioração dos artefatos. (TEIJGELER, 2007, p. 42) 
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3. POLITICAS DE PRESERVAÇÃO  

 

 

 

Nesta seção vamos abordar o que vem a ser o termo política de preservação 

nas instituições de acervos documentais. Política de preservação é um componente 

essencial no gerenciamento de acervos, independentemente do tamanho ou da 

organização. Ela estabelece a abordagem da organização com a intenção de 

preservar o acervo, abordando questões do que precisa ser preservado, por que, 

para que finalidade e por quanto tempo. A política esclarece as responsabilidades de 

todos os interessados, desde os chefes, passando pelos funcionários, voluntários e 

usuários. Permite que as instituições estabeleçam e avaliem prioridades e revejam 

práticas de longa data. Estratégias de preservação, planos de trabalho, 

procedimentos e processos, devem seguir uma política de preservação1. 

Os objetivos específicos de uma Política de Preservação devem ser 

compostos dos seguintes elementos: conservação, documentação, seleção/ 

aquisição, processamento técnico, pesquisa, acesso, disseminação, treinamento e 

capacitação, restauração e segurança. Todo esse conjunto de normas e técnicas 

visa “favorecer o homem no resgate de sua identidade e de sua história, permitindo, 

assim, o exercício pleno da sua cidadania”. (MAST/CNPq, 1995, p. 15) 

Conway (1997, p.06), indica que o gerenciamento da preservação 

compreende todos os procedimentos e processos que, juntos, evitam a deterioração 

ulterior do material de que são compostos os objetos, prorrogam a informação que 

contêm e intensificam sua importância funcional. Envolve um progressivo processo 

reiterativo de planejamento e implementação de atividades de prevenção, mantendo, 

por exemplo, um ambiente estável, seguro e livre de perigos, assegurando ação 

                                                           
1
A preservationpolicyisanessentialcomponentof a collections management framework, 

regardlessofthesizeofthecollectionororganization. It sets out anorganization’s approach topreservation, address in 

thequestionsofwhatneedstobepreserved, why, for whatpurpose, and for how long. The 

policyclarifiestheresponsibilitiesofallconcerned, staff, volunteersandusersalike. It enables organizations to set 

andvalidatepriorities, andtoreviewlong-standingpractices. Preservationstrategies, workplans, procedures and 

processes shouldallfollowfrom a preservationpolicy. In: FOOT, Mirjam M (revisedby Caroline Peach). Bilding a 

preservationpolicy. London: The British Library Board; Primeira edição é de 2001, revisado em 2013. 

Disponível 

em:https://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare/publications/booklets/building_a_preservati

on_policy.pdf 

https://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare/publications/booklets/building_a_preservation_policy.pdf
https://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare/publications/booklets/building_a_preservation_policy.pdf
https://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare/publications/booklets/building_a_preservation_policy.pdf
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imediata em caso de desastres e elaborando um programa básico de manutenção 

do nível das coleções e renovação de atividades. 

Historicamente privilegiaram-se as intervenções de restauração em 

detrimento de programas de natureza global de preservação e manutenção dos 

conjuntos arquivísticos e acervos de bibliotecas. A partir da década de 1980, 

delineou-se um movimento em direção a uma mudança de mentalidade no sentido 

de valorizar medidas de preservação que pudessem afetar os conjuntos 

documentais de forma integral.  

A busca de soluções para os problemas de preservação está cada vez mais 
baseada, por um lado, em conhecimentos tecnológicos e científicos e, por 
outro, em ações gerenciais voltadas para o desenvolvimento de políticas de 
preservação dos acervos como um todo (BOJANOSKI,1999 apud 
OLIVEIRA, 2011, p. 62) 

 

Como vimos na seção anterior, quando pensamos em preservação estamos 

pensando no acervo como um todo. Então políticas de preservação são atitudes que 

devem ser implementadas nas instituições para a salvaguarda de todo o acervo e 

não de um objeto em particular. “Preservação é a aquisição, organização e 

distribuição de recursos, a fim de impedir posterior deterioração ou renovar a 

possibilidade de utilização de um seleto grupo de materiais”. (CONWAY, 1997 apud 

OLIVEIRA, 2011, p. 62) 

O sucesso das políticas de preservação em um Arquivo requer levar à 

prática um somatório de decisões e ações para uma correta gestão. A parceria entre 

arquivistas e conservadores não é suficiente para manter ou prolongar a vida dos 

documentos. O envolvimento de todos os profissionais da instituição, assim como 

dos usuários, é fundamental para que os documentos estejam em boas condições 

de acesso e uso.   

Para Schellenberg existe uma diferença entre política de acesso ao 

documento e uma política de uso. E ambas implicam na política de preservação, já 

que a disponibilização dos documentos envolve o seu manuseio e uso para os 

usuários. Segundo o autor,  

[…]uma política de acesso tem por objetivo a proteção dos interesses 
privados e a segurança do Estado, enquanto que a política de uso, embora 
relacionada, estaria voltada para a preservação dos documentos.  
O autor cita o exemplo do Arquivo Nacional dos Estados Unidos da América 
onde: Para estabelecer a política de regulamentação quanto ao acesso aos 
documentos públicos que satisfaça tanto aos funcionários quanto ao publico 
em geral, é necessário esboçar normas para determinar e impor restrições 
no uso dos documentos. [...] As declarações são emitidas em papel de cor 
diferente a fim de chamar a atenção dos funcionários quanto à proibição do 
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uso de documentos com que estejam trabalhando. As declarações são 
também publicadas nos instrumentos de busca do Arquivo Nacional. Esse 
processo serve para cristalizar os critérios de acesso aos documentos. 
(SCHELLENBERG, apud OLIVEIRA, 2011, p. 69). 

 

Na visão de Schellenberg, os documentos devem ser respeitados no sentido 

de não fornecer informações valiosas em seu período de sigilo. Assim como não é 

correto uma política de acesso limitado, favorecendo apenas as pessoas em sintonia 

com a visão dos ministérios onde os mesmos estão vinculados. Os "historiadores da 

corte", como o autor os chama, não podem fazer parte da nossa história, pois o uso 

de documentos públicos deve ser facilitado sem se considerar a pessoa ou o seu 

objetivo. (SCHELLENBERG, 2006 p. 350) 
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4. ESTUDO DE CASO: ARQUIVO DO EXÉRCITO  

 

 

 

Nesta seção vamos relatar a ida ao Arquivo Histórico do Exército, localizado a 

Praça Duque de Caxias, 25, 6ºandar, Centro do Rio de Janeiro (com exceção da 

Divisão de Arquivos Documentais, localizada no pavimento térreo do Palácio Duque 

de Caxias, antiga sede do Ministério da Guerra (1815–1967), atual Quartel General 

do Comando Militar do Leste (CML).  

A instituição tem sua origem ligada ao Archivo Militar, organização 

responsável pela guarda, difusão, gerenciamento e preservação do acervo 

documental acumulado desde a transferência da família real para o Brasil em 1808, 

pela Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra e Estrangeiros. Em 1934, foi 

criado o Arquivo do Exército (Decreto nº 23.976, de 8 de março de 1934) que reuniu 

os conjuntos documentais acumulados no âmbito do Ministério da Guerra. 

O Arquivo Histórico do Exército está subordinado à Diretoria do Patrimônio 

Histórico e Cultural do Exército (DPHCEx), que integra o Departamento de 

Educação e Cultura do Exército (DECEx), órgão de Direção Setorial no âmbito do 

Comando do Exército, Ministério da Defesa. Presta orientação técnica às 

Organizações Militares e órgãos do Exército Brasileiro na implementação de 

programas de gestão de documentos.2 

A entrevista foi realizada no dia 10 de outubro de 2017, sendo conduzida pela 

arquivista Tenente Luana Marques, arquivista formada pelo curso da Universidade 

Federal Fluminense e ex-bolsista do Projeto do Tribunal, coordenado pelo 

LACORDE-UFF. Nesta visita também foi coletado dados, informações e registros 

fotográficos para esse trabalho de conclusão do curso, dos quais relatamos a seguir. 

A visita começou com a identificação na portaria. Não é permitida a entrada 

de pessoas com roupas inadequadas (shorts ou bermudas) e temos ainda que nos 

submeter a uma revista por detector de metais. O Arquivo do Exército está dividido 

em duas instâncias: o acervo histórico e o acervo de organizações militares (OM). A 

ênfase do projeto será pelo Arquivo Histórico, com os documentos mais antigos da 

                                                           
2
http://dibrarq.arquivonacional.gov.br/index.php/arquivo-historico-do-exercito 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pavimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_Duque_de_Caxias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_Duque_de_Caxias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_Duque_de_Caxias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Guerra_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comando_Militar_do_Leste
http://dibrarq.arquivonacional.gov.br/index.php/arquivo-historico-do-exercito
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instituição, ainda por ser o arquivo permanente e como o próprio nome indica 

apresentar a documentação de valor histórico.  

Nos depósitos do Arquivo encontram-se armazenados um vasto acervo 

cartográfico, iconográfico e documental que retrata a história do Exército e do Brasil, 

a partir do século XVI. Convém destacar, também, a importância dos acervos da 

Guerra do Paraguai, da Força Expedicionária Brasileira e de Canudos que foram 

nominados como Memória do Mundo – América Latina e Brasil - pela UNESCO. Em 

sua maioria, os documentos históricos, foram e ainda são doados ao Arquivo do 

Exército - a outra parte é coletada de outras organizações militares já extintas.  

No primeiro passo, assim que os documentos chegam à unidade central é 

fazer a ficha de identificação do material. Em seguida passam por uma quarentena 

para que possa ser detectado algum sinal de infestação de micro-organismos ou de 

insetos. Após a quarentena, os documentos sofrem os procedimentos de 

conservação. O primeiro deles é a higienização e só então são acondicionados de 

acordo com seu suporte. A sala de conservação está muito bem equipada, inclusive, 

com uma mesa de higienização individual, o que permite a limpeza dos documentos 

no próprio setor, sem que as sujidades passem para o restante do acervo.  

 

 

Fig. 01 e 02 – Aspecto geral da sala de conservação e a higienizadora individual. 

 

Toda a área do arquivo, tais como a sala de quarentena, sala de guarda e 

sala de pesquisa possuem controle do ambiente, com o monitoramento constante 

por câmeras de segurança. Como vimos, com o controle rigoroso da entrada de 

todas as pessoas, e, ainda existem setores que só se entra com permissão especial, 

usando um crachá específico.  
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O arquivo tem monitoramento para a quantidade de luz natural e da 

iluminação artificial, com a utilização de filme ultravioleta nos 

vidros das janelas e ainda apresenta persianas nas 

mesmas, que podem ser abertas e fechadas impedindo que 

a luz solar incida sobre o acervo, mas, permitindo que a luz 

do dia entre e assim se economize energia. Ainda apresenta 

a temperatura e a umidade relativa controladas. O 

monitoramento é feito em horários determinados, com os 

resultados sendo mapeados em todas as salas de arquivos.  

 

 

 

Fig. 03 – janelas com persianas para o controle da luz que entra no ambiente. 

 

 

 

 

Fig. 04 e 05 – Ficha de controle das condições climáticas do ambiente interno do Arquivo, 
incluindo a sala de conservação e de atendimento ao usuário. (Anexos 1 e 2) 
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O acervo está acondicionado 

em estantes deslizantes que 

asseguram a sua conservação. É 

notável o investimento feito na compra 

do melhor mobiliário para a guarda 

dos documentos históricos.  

 

 
Fig. 06 - Estantes deslizantes para a guarda 

dos acervos históricos. 

 

 

 

 

Alguns documentos estão acondicionados 

em pastas suspensas e outras em caixas de 

poliondas branca. Não foi aberta nenhuma caixa, 

mas a informação é de que nas caixas de 

poliondas estão contidas fotos para serem 

catalogadas e, posteriormente acondicionadas 

nas pastas suspensas.  

 

 
Fig. 07 - Estante deslizante aberta possibilitando a visão do acervo. 

 

Infelizmente, não há recursos financeiros destinados diretamente a 

preservação e conservação, porém, o corpo de funcionários é incentivado a fazer 

cursos de capacitação para aprenderem a maneira correta do manuseio dos 

documentos. E ainda, para efetuarem as outras tarefas da conservação, tais como, a 

higienização, os pequenos reparos, a digitalização e até a microfilmagem do acervo.  

O Arquivo Histórico procura cumprir o seu papel para a preservação do 

acervo documental histórico da entidade, pois é o único que possui arquivistas e 

técnicos especializados na conservação dos acervos documentais. Também possui 

um excelente laboratório para os procedimentos específicos de conservação e de 

restauração de peças individuais do acervo. No setor constatamos a existência de 

equipamentos específicos, como mesas higienizadoras, lupas, microscópios e todos 
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os utensílios e ferramentas necessário para a conservação do acervo. Todos os 

procedimentos realizados seguem um protocolo definido pelos arquivistas de acordo 

com normas e diretrizes do CONARQ.   

Os documentos são higienizados e sofrem pequenos reparos de acordo com 

a prioridade do fundo. Caso não exista solicitação a priori, os documentos seguem a 

ordem de chegada. Há protocolos definidos e uma ficha do diagnóstico de 

degradação assim como uma ficha de acompanhamento das intervenções de 

conservação e restauro realizadas na instituição.   

Quanto a um plano de emergência contra desastres ou um documento com 

as definições da política de preservação implementada no arquivo do Exército, não 

existe. Portanto, sendo esta a única falha detectada na instituição. Assim como falta 

um projeto de resgate das coleções em caso de incêndio e inundações.  

Quanto ao acesso do público aos documentos: o usuário deverá enviar por 

mensagem eletrônica um pedido a instituição, ou, ir presencialmente para solicitar a 

documentação desejada, por via e-mail, a resposta deverá ser dada dentro de um 

prazo de sete dias e presencial deverá ser preenchido uma „ficha cadastro de 

solicitação de acesso à informação‟, respeitando também o prazo de sete dias.  

 Passado o prazo do pedido o consulente se dirige novamente a 

instituição, passando por todos os trâmites de 

segurança na portaria. Ele é direcionado a sala de 

pesquisa, sempre acompanhado por um militar. A 

sala de pesquisa possui grandes janelas de vidro 

que permitem a vigilância constante de um militar 

do lado de fora, além, como já descrito possuir 

câmeras de monitoramento. Ainda em relação a 

sala de pesquisa, existem materiais de apoio para a 

leitura assim como uma grande mesa para os 

documentos de grandes formatos.   

 

 

 

 

É permitida a cópia do documento, utilizando a câmera do telefone celular, 

sem flash, ou dependendo do material e da quantidade, pode ser enviado por e-mail. 

Fig. 08 – Ficha cadastro de solicitação de acesso à informação. 
(Anexo 3) 
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Não existe serviço de fotocópia, nem de empréstimo, para o público em geral, o 

documento não pode ser retirado da instituição.  Só existe empréstimo institucional, 

porém, são rigorosos os procedimentos de saída do documento da instituição. A 

obra é avaliada por um curador e há contratação de equipe especializada para o 

deslocamento da mesma. Apólices de seguros são feitas para o caso de roubo, 

extravios ou perda permanente do documento. O material que exerce maior fascínio 

entre os usuários, são os mapas antigos, inclusive com muita solicitação de 

empréstimo.  

Outra questão a respeito da 

documentação e do usuário é a exposição que 

é feita em algumas ocasiões no salão do 

edifício. Existem expositores adequados para 

isso com material de vidro e alumínio mas 

devido ao tamanho não são expostos 

documentos de grande formato. 

 

Fig. 09 – Vitrines de material apropriado para a exposição dos documentos. 

 

E por último, verificamos como é a formação do corpo de funcionários da 

instituição, que sendo do exército, todos devem ser militares. Como dito 

anteriormente existem arquivistas formados e pessoas que tiveram treinamentos 

específicos em algumas instituições renomadas como a Fiocruz e o MAST. Estes 

funcionários são os que manuseiam os documentos e fazem pequenos 

procedimentos conservativos, utilizando as técnicas apropriadas, de forma correta e 

segura para o acervo.  

É estritamente proibida a entrada de alimentos na sala. A instituição possui 

uma sala refeitório dentro do setor dos arquivos para refeições de todos os 

funcionários. O transporte de documentos é feito pela equipe técnica em carrinhos 

próprios para tal. A limpeza dentro do arquivo é feita somente com pano úmido e 

aspiradores.  

Conclui-se, afirmando que a visita foi muito producente e informativa. Foram 

algumas horas para conhecer toda a estrutura dos Arquivos, depósitos, sala de 

leitura, sala dos procedimentos de conservação e laboratório de restauração, entre 

outros departamentos. A impressão deixada foi a de muita organização e esforço, 
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não somente por serem militares e terem de seguir rígidas determinações, mas 

principalmente, por se identificarem com aquilo que estão fazendo. Foi observado na 

maioria dos profissionais envolvidos muita vontade de aprender e dedicação ao que 

fazem.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 

O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo sobre a implementação de 

políticas de preservação dos acervos documentais presentes nos arquivos públicos 

brasileiros. No fim pesamos que apresentamos na realidade um conjunto de 

informações, que nos possibilitam a responder as questões da nossa 

problematização. Qual a importância da implementação de uma Política de 

Preservação nos Arquivos? E quais procedimentos seriam necessários que os 

arquivistas soubessem com relação especificamente à conservação e à preservação 

dos documentos em papel? 

Começaremos tentando responder a primeira questão. Após as diversas 

leituras e discussões feitas podemos afirmar ser importantíssimo a implementação 

de uma política de preservação, pois, esta pensa no conjunto da instituição e não 

apenas nos objetos físicos. Será ela que vai estabelecer os critérios para a melhor 

organização com a intenção de preservar o acervo, incluindo, tarefas tipicamente 

arquivística, tais como, o que precisa ser preservado, por que, com qual finalidade e 

por quanto tempo. Será através do documento: Política de preservação, que 

teremos o envolvimento de todos preestabelecido, com responsabilidades, desde os 

chefes, passando pelos funcionários, voluntários e usuários. Permite que se 

estabeleça prioridades e muito importante, que se reveja práticas habituais e que 

nem sempre estão condizentes com a conservação do acervo (tais como usar para o 

acondicionamento do arquivo desde a sua origem material de baixa qualidade).  

Para responder a segunda questão, buscou-se uma instituição que pudesse 

demonstrar na prática o caminho que o documento percorre e se existe a 

preocupação com os procedimentos de conservação dos documentos. O Arquivo 

Histórico do Exército não possui uma política de preservação, mas, como a maioria 

das instituições no Brasil, preocupa-se com os objetos físicos quando já 

transformados em objetos históricos. O que acontece e que muitas vezes o 

documento chega a sua etapa final de vida em péssimas condições de conservação, 

necessitando não de uma simples conservação, higienização e acondicionamento, 

mas, de intervenções bem mais dramáticas no seu suporte.  

Intervenções que demandarão um laboratório, um profissional altamente 
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especializado, muitas horas de intervenção, e, o principal, custará muito mais caro 

para a instituição.  

Portanto, chega-se a conclusão de que a implementação de uma Política de 

Preservação, seria muito mais eficiente até no quesito econômico. Ainda 

gostaríamos de registrar, que, apesar de alguns obstáculos, conseguimos ter mais 

experiência e aprendemos muito. No entanto, temos consciência de que ainda 

temos muito a aprender, a estudar e a pesquisar. O universo da preservação de 

documentos não deve ficar somente no papel. É uma área incrível e deve estar 

sempre se atualizando com novas técnicas e tecnologias. Não devemos deixar que 

a falta de interesse de alguns comprometa a implementação de uma política pública 

e futuros projetos que contemplem acessibilidade ao grandioso acervo histórico de 

uma nação. 
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7. ANEXOS: 

 

 

1- Seção de Preservação de Acervos - Monitoramento Ambiental  

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

2- Tabela de Leitura de Monitoramento Ambiental – suporte em papel 
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3- Ficha de Cadastro de Solicitação de Aceso à Informação  
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