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RESUMO 

 

Analisa a importância da preservação de documentos como forma de possibilitar a sociedade 

o acesso à memória para construir sua identidade, a partir de uma abordagem histórica-

conceitual, identificando os métodos e técnicas utilizados na preservação de documentos. A 

partir dos dados coletados na pesquisa de campo realizada na Divisão de Documentação do 

Grande Recife consórcio de Transportes, na cidade do Recife, foi exposto como a atividade de 

conservação e preservação de documentos institucionais é de extrema importância para a 

memória de uma empresa, pois dessa forma pode-se repassar tudo que já fora implementado e 

realizado dentro da mesma, facilitando seu funcionamento e aperfeiçoando seus serviços ao 

estudar suas realizações anteriores, além de sua importância para a sociedade em geral, 

visando o direito de acesso à informação. 

Palavras-chave: Preservação de documentos. Memória. Recife. Diagnóstico em conservação 

preventiva.  

                                                
1
 Discente de Bacharelado em Biblioteconomia da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE). Email: cv-coelho@hotmail.com  
2
  Discente de Bacharelado em Biblioteconomia da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE). Email: catarinajenifer@gmail.com 
3
  Discente de Bacharelado em Biblioteconomia da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE). Email: manoela34283@gmail.com 
4
  Discente de Bacharelado em Biblioteconomia da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE). Email: maarinamello@hotmail.com 



 

___________________________________________________ 

Anais do XLI ENEBD  
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

Universidade Federal Fluminense, Niterói - RJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

22 a 28 de julho de 2018 

 

 

ABSTRACT 

 

It analyzes the importance of preserving documents as a way to enable the society to access 

memory for building its identity, based on a historical-conceptual approach, identifying the 

methods and techniques used in document preservation. Based on the data collected in the 

field research conducted at the Documentation Department of the Grande Recife Consortium 

of Transport, situated in the city of Recife, was exposed how the preservation activity of 

institutional documents is extremely important for the memory of a company, because in this 

way it is possible to pass on everything that was already implemented and carried out within 

it, facilitating its operation and improving its services when studying its previous 

achievements, in addition to its importance for society in general, aiming at the right access to 

information.  

Keywords: Preservation of documents. Memory. Recife. Diagnosis in preventive 

conservation. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O homem, desde os primórdios, expressou o desejo de compartilhar com seus 

semelhantes suas experiências pessoais e interpessoais através da representação da 

informação. Essa representação da informação, que tem início na Pré-História, com o registro 

da arte rupestre nas cavernas, passando até os dias atuais, com o desenvolvendo da escrita, 

constitui a memória coletiva. Segundo Maurice Halbwachs (1990) a memória coletiva pode 

envolver “memórias individuais”, porém ambas se distinguem, pois a memória coletiva 

“evolui segundo suas leis, e se algumas lembranças individuais penetram algumas vezes nela, 

mudam de figura assim que sejam recolocadas num conjunto [grupo de pessoas] que não é 

mais uma [única] consciência pessoal.” (HALBWACHS, 1990, p.53) 

Desse modo, a participação do ser humano na construção de uma memória faz dele um 

agente ativo em duas vertentes de memória: a individual e a coletiva, sendo a coletiva um 

suporte para a assimilação da essência da memória individual e de seu vigor próprio. Assim, a 

memória individual pode ser parte integrante do todo que forma a memória coletiva, 

interagindo-se e moldando-se aos enfoques de cada uma. Dessarte, a construção de uma 

memória coletiva é um processo contínuo que atravessa os anos e tem como ponto de partida 

um marco histórico.  

.  
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Tão importante quanto desenvolver essas memórias coletivas e registrá-las, é preservá-

las, para que todo e qualquer indivíduo possa ter acesso a essas informações quando 

necessário. Lyon (1992) aponta que a sociedade passou a atuar numa espécie de coautoria da 

informação: editando, reunindo, armazenando, consultando e disseminando os dados 

disponíveis. Esse aspecto da guarda infelizmente é, muitas vezes, negligenciado por diversas 

instituições e indivíduos. 

Sendo assim, cada vez mais é discutida a importância da preservação e conservação, 

tendo sua relevância refletindo em novos métodos de aplicação nos acervos institucionais, 

proporcionando uma maior vida útil aos documentos. Porém, mesmo com todas as discussões 

acerca da temática, assim como surgimentos de novas formas de conservação preventiva dos 

acervos, ainda há uma ausência de políticas e diretrizes por parte das instituições, resultando 

em manuseio inadequado desses materiais.  

A falta de uma política de preservação das instituições que custodiam esses acervos 

repercute na maior degradação desses objetos informacionais, por consequência dos 

tratamentos que as mesmas recebem em sua rotina. Agentes externos (luminosidade, 

temperatura, umidade, infestações de pragas), agentes químicos (acidez do papel, poluição 

atmosférica, etc.) e agentes humanos (má utilização dos materiais por parte dos usuários e dos 

funcionários) são os principais fatores que tangem a deterioração do acervo.  

 Diante disso, há a crescente preocupação de desenvolvimento de avaliações e 

diagnósticos em conservação preventiva, para a redução dos danos que os agentes externos, 

químicos e humanos causam nos documentos. Esses diagnósticos possibilitarão uma maior 

compreensão da realidade de cada instituição, tendo sua aplicação se adequando de acordo 

com suas necessidades.  

Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo abordar sobre a importância de 

um diagnóstico de preservação de documentos, em que possam ser estabelecidos critérios que 

consigam retardar os processos de degradação do acervo, além de esclarecer, histórico-

conceitualmente, os métodos e técnicas utilizados na preservação de documentos, bem como a 

importância de sua preservação. Para isso, realizou-se um estudo de caso na Divisão de 

Documentação do Grande Recife Consórcio de Transportes, a fim de analisar o estado de 

preservação dos documentos nele contidos, seus métodos e técnicas utilizados para a 

realização dessa preservação e o papel desenvolvido pela empresa como suporte dessas 
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atividades. Como metodologia do trabalho, utilizou-se de pesquisa bibliográfica nos 

principais repositórios digitais, como o BRAPCI e o Google Acadêmico, possibilitando uma 

maior compressão da temática. Para analisar os métodos e técnicas utilizados pela Grande 

Recife Consórcio na questão de preservação, realizou-se entrevistas, em novembro de 2017, 

com os principais responsáveis pela Divisão de Documentação, para assim entender o papel 

desenvolvido pela empresa como suporte dessas atividades de preservação documental.  

 

2. A PRÁTICA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

INSTITUCIONAIS: 

 

Durante a história da humanidade, em épocas distintas, houve a produção de 

documentos que relatavam a memória social, onde seu armazenamento era caracterizado pela 

custódia por quem detinha o poder. Por mais que houvesse a guarda desses documentos, ainda 

não se possuía práticas que conseguissem que estes fossem preservados, resultando em 

grandes perdas ao longo dos séculos. Em períodos de guerras, por exemplo, os ataques às 

unidades de informação eram um modo de mostrar que o poder de determinado local havia 

acabado, já que a informação gerava, e ainda gera poder. Outro exemplo que pode ser 

considerado uma das maiores perdas da memória social mundial, foi a destruição da 

Biblioteca de Alexandria, uma construção gigantesca de um acervo imensurável e cheio de 

preciosidades dos quais nunca mais se poderá ter acesso.  

Naquela época, nossos antepassados não tinham o conhecimento e a tecnologia que se 

tem atualmente nas questões de preservação e conservação dos documentos. Isso talvez 

explique porque os danos sofridos pelos documentos durante a história foram quase que 

irreversíveis. Partindo do exemplo de Alexandria, caso sua destruição ocorresse nos dias 

atuais, poderia ter uma grande chance de reverter alguns danos causados ao seu acervo, 

salvando e preservando materiais por mais alguns séculos, dando oportunidade às novas 

gerações de resgatarem a memória de um povo, que agora está perdida nas entranhas do 

tempo. Tendo como referência esses desastres, profissionais da informação iniciaram o 

desenvolvimento de políticas e práticas de conservação e preservação de documentos, visando 

poder retardar a degradação dos materiais produzidos em papel ou outros suportes, para que 

as futuras gerações possam tomar posse das memórias produzidas por uma sociedade em 

determinada época e local. 
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Os livros e os documentos, como qualquer material orgânico, passam ao longo do 

tempo por processos de degradação. Esse processo pode ser retardado com aplicações de 

práticas eficientes de preservação. A preservação é um conjunto de medidas estratégicas de 

ordem administrativa, política e operacional que contribuem direta ou indiretamente para a 

preservação da integridade dos materiais (CASSARES, 2000). Sendo assim, Roncaglio,  et al. 

(2004, p. 9) estabelece ainda que “[...] a preservação inclui a conservação, que nada mais é 

um conjunto de medidas específicas que visam evitar uma deterioração posterior do 

documento original e que requerem uma intervenção técnica mínima.”  

Assim, a preservação, conservação e restauro são ações que visam diminuir os danos 

que os materiais que constituem o acervo sofrem durante o tempo. Com base nas definições 

do Museu de Astronomia e Ciências Afins (1995, p. 31-33 apud BOJANOSKI, 1999, p. 44), 

podemos conceituar essas práticas:  

 

Preservação: Políticas e diretrizes que abrangem todas as ações que garantam a integridade 

dos materiais que constituem o acervo. 

Conservação: Conjunto de medidas de prevenções adotadas pelas instituições com intuito de 

desacelerar as causas de degradação dos bens culturais. 

Restauração: Medidas de recuperação dos materiais deteriorados pelo tempo, através de 

técnicas de intervenção direta no documento.  

 

A conservação preventiva ainda pode ser definida, segundo Froner e Souza (2008) 

como "procedimentos relacionados à adequação das condições ambientais, físico-químicas, 

sob as quais uma coleção se encontra." Desse modo, essas práticas, apesar de terem suas 

características particulares, relacionam-se entre si, pois sem as diretrizes da preservação, 

dificilmente serão aplicadas as medidas preventivas da conservação, tendo como 

consequência a necessidade da restauração das matérias degradadas. Vale salientar que o 

trabalho do profissional da informação não é parar a degradação do material, mas sim 

dificultar o seu processo.  

Sendo assim, é importante ressaltar que: 

É necessário um melhor estudo e adequação no que tange à preservação e à 

conservação dos materiais do acervo. Para preservar, conservar e restaurar um 

acervo bibliográfico, temos que, previamente, conhecer a natureza dos materiais que 

formam os documentos do acervo da unidade de informação e como eles se 
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comportam diante dos agentes de deterioração aos quais serão expostos. (SALCEDO 

et al., 2017, p. 27) 

 

Com a adoção dessas estratégias e técnicas de conservação, é possível que essas séries 

de ações desacelerem o processo de degradação dos bens culturais, aumentando sua vida útil. 

Práticas como higienização e acondicionamentos são exemplos de ações simples que fazem 

toda diferença na conservação dos materiais. Em Como fazer conservação preventiva em 

arquivos e bibliotecas, Cassares (2000) norteia algumas ações que reduzem os danos que os 

agentes causam ao acervo, identificando os fatores que interferem negativamente nos 

materiais, expondo as possíveis soluções aumentar a vida útil dos documentos.  

Abaixo, segue a tabela baseada em Cassares (2000), na qual expõe os principais 

agentes que interferem na conservação do acervo, caracterizando cada um deles e quais 

possíveis soluções a serem realizadas.  

 

TABELA 1 – Agentes que degradam o acervo: 

AGENTES CARACTERISTICAS POSSIVEIS SOLUÇÕES 

1) Agentes 

Ambientais  

Temperatura, Umidade 

Relativa do Ar, Radiação da 

Luz, Qualidade do Ar 

Instalação de persianas nas janelas, 

além de equipamentos como "psicômetros, 

termômetros, Datalogger, desumidificadores, 

umificadores e condicionadores de ar e 

sistemas de climatização." (SALCEDO, 2017, 

p. 29).  

2) Agentes químicos Poluição Atmosférica, 

Sujidade, acidez do papel. 

Uso de filtros nos aparelhos de ar 

condicionado; manter as janelas fechadas; 

Higienização do ambiente e dos documentos; 

posicionar as estantes de forma perpendicular 

às janelas para facilitar a circulação do ar. 

(CHIARA et. al., 2017, p. 37); assim como 

acondicionamentos adequados para cada tipo 

de documento.  

3) Agentes Os insetos (baratas, Atenção ao controle da temperatura e 
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Biológicos 

(Biodeterioração) 

brocas, cupins), os roedores e 

os fungos 

Umidade Relativa do ambiente. Assim como 

aplicação do manejo integrado de praga 

(MIP). (SCHAFER, 2017, p.4) e práticas de 

higienização constante do acervo.  

4) Agentes 

Humanos 

Má utilização dos 

documentos por parte dos 

usuários e dos funcionários que 

utilizam o acervo, gerando 

depredação dos materiais. 

Capacitação dos funcionários, 

disponibilização de materiais como luvas, 

máscaras e afins para estes, assim como 

instruções aos usuários com critérios de como 

manusear adequadamente os materiais do 

acervo. (SPINELLI, 1997, p.32) 

Fonte: Elaborado pelas autoras. Baseado em Cassares (2000). 

 

1) Agentes Ambientais 

 

       Agentes ambientais são todos os fatores que constam a temperatura, umidade relativa do 

ar, radiação de luz, etc. Os materiais que constituem o acervo absorvem e liberam umidade, 

sofrendo com as variações de temperatura e umidade. Essas variações causam "craqueamento 

de tintas, ondulações nos papéis e nos materiais de revestimento de livros, danos nas emulsões 

de fotos, etc." (CASSARES, 2000, p. 15). Dessa forma, há uma necessidade de 

monitoramento da temperatura e umidade do ambiente, podendo ser utilizado um termo 

higrômetro para tal, buscando as melhores circunstâncias para o acervo de acordo com as 

condições climáticas de cada região. Em Recife, por ser uma cidade litorânea com altas 

concentrações de umidade relativa do ar, o aconselhado é que sua umidade esteja em torno o 

de 40 a 60%, tendo o desumificador, um papel essencial para esse controle. Para a 

temperatura em Recife, o aconselhado é em média 24ºC, sendo controlado por ar-

condicionado. Na questão de radiação de luz, a recomendação é de instalação de persianas nas 

janelas, além de equipamentos como "psicômetros, termômetros, Datalogger, 

desumidificadores, umificadores e condicionadores de ar e sistemas de climatização." 

(SALCEDO et al., 2017, p. 29), para que assim os documentos não recebam incidência de 

iluminação excessiva, que pode causar amarelamento, perda da cor no suporte, deixando os 

documentos danificados.   
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2) Agentes químicos 

Os agentes químicos são todos os elementos químicos que reagem negativamente com 

acervo, sejam gases poluentes ou materiais inadequados utilizados no acervo. Assim, podem 

ser constituídos de poluição atmosférica, sujidade e acidez do papel. O papel, composto de 

celulose, por si próprio desenvolve acidez com o passar do tempo, tendo seu PH aumentando 

à medida que vai envelhecendo. Além da acidez natural do papel, há também as tintas ácidas, 

como tintas ferrogálicas (CASSARES, 2000, p.31) utilizadas na impressão do papel, causando 

danos aos materiais. Felizmente, atualmente a tendência é que os documentos produzidos 

sejam impressos em materiais antiácidos, diminuindo a sua deterioração. Há também outros 

fatores que afetam negativamente os materiais como: a acidez utilizada, numa tentativa de 

restauros dos documentos; como colas ácidas à base de óleos e farináceos. Para isso, é 

necessário que para intervenção de qualquer tipo de acervo, possuam materiais apropriados 

que não possuam em sua composição química ácidos que causem danos aos documentos. No 

caso de gases tóxicos presentes na atmosfera, a recomendação é o uso de filtros nos aparelhos 

de ar-condicionado; manter as janelas fechadas, assim como higienização do ambiente e dos 

documentos; posicionar as estantes de forma perpendicular às janelas para facilitar a 

circulação do ar. (CHIARA et. al., 2017, p. 37); assim como acondicionamentos adequados 

para cada tipo de documento.   

 

3) Agentes Biológicos (Biodeterioração) 

 

A utilização de produtos tóxicos, como inseticida, nos materiais bibliográficos e 

museológicos, tem sido bastante empregada, seja por serem considerados métodos mais 

acessíveis, ou pela falta de conhecimento da danosidade desses produtos. A contratação de 

empresas "comuns" controladoras de pragas também pode ser um fator da explicação de 

utilização desses produtos tóxicos, já que suas práticas, em grande maioria, não se adequam a 

especificidade dessas instituições, causando risco aos seres humanos, ao ambiente e a 

deterioração dos materiais do acervo. Além disso, observa-se também a utilização errônea dos 
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produtos, provocando efeito reverso ao desejado, expandido a proliferação dessas pragas e 

agravando a situação do acervo.  

Diante disso, tem-se a crescente preocupação de desenvolvimento de métodos atóxicos 

que consigam controlar eficientemente essas pragas, sem prejudicar o acervo ou a saúde de 

quem está envolvido. Métodos como congelamento e atmosfera anoxia, vêm sendo 

possibilidades não prejudiciais ao acervo, tendo suas aplicações se adequando de acordo com 

a necessidade de cada instituição. Para isso, é preciso um estudo das condições do acervo, 

conhecimento dos estágios dessas pragas, de como será tratado e quais substâncias serão 

aplicadas. Esse estudo pode ser definido como manejo integrado de praga (MIP).  

O manejo integrado de praga (MIP) pode ser definido como estratégias de prevenção 

de desinfestações de pragas, estabelecido de acordo com as necessidades e condições de cada 

instituição. Isso significa que essa metodologia é moldada de acordo com a realidade 

financeira, levando em consideração as suas limitações, sendo adaptável à situação do acervo. 

O MIP também leva em considerações algumas práticas que auxiliam na análise ao longo do 

prazo dessas prevenções, tais as práticas citadas abaixo baseados nos conceitos de Schafer 

(2017):  

 

I. Evitar condições favoráveis a proliferações dessas pragas, como manter os ambientes 

limpos, bloquear suas passagens, criando barreiras físicas;  

II. Identificar as pragas, conhecendo seu ciclo e seus comportamentos para assim 

estabelecer qual melhor método para ser aplicado;  

III. Estabelecer indicadores para solucionar as problemáticas quando estiver com 

infestações de pragas; 

IV. Monitorar e reavaliar o MIP periodicamente, avaliando se essas metodologias estão 

sendo atendidas, e elaborando novas, se não estiver sendo eficiente.  

(SCHAFER, 2017, p.4) 

 

Este último ponto é extremamente importante, visto que é recomendado um 

monitoramento e execução de controle, analisando se está tudo conforme foi estabelecido. 

Recomenda-se que esse monitoramento estabeleça alguma pessoa da instituição, que ficará 

responsável por avigorar a situação e elaborar relatórios detalhados, repassando para os 

demais envolvidos.  
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4) Agentes Humanos 

 

Os agentes humanos são todos os manuseios inadequados que os usuários e os 

funcionários realizam do material do acervo. Segundo as Diretrizes para Preservação de 

Documentos e Centro de Documentação, realizada pela Casa de Carnaval (2014), esses 

agentes humanos podem ser caracterizados pelo 

[...] manuseio e acondicionamento inadequado: Naturalmente, o uso provoca o 

desgaste dos documentos pela gordura e suor das mãos. O manuseio e guarda 

inadequado dos documentos pela equipe do Centro de Documentação e Memória e 

pelos usuários poderá danificá-lo. Ocasionar quedas, forçar a abertura das 
encadernações, ocasionar acidentes e outras ações sem cuidado acarretam em danos 

ao suporte. (PAÇO DO FREVO, 2014, p.7) 

 

Como visto, o manuseio inadequado causa grande danos ao acervo, diminuindo a vida 

útil dos documentos. Algumas práticas que poderiam ser aplicadas para situações 

apresentadas, como por exemplo, a utilização de luvas ao manuseio dos documentos, para 

evitar a gordura e suor das mãos dos funcionários e dos usuários. Vale salientar que a luva 

além de ser proteção aos documentos, também serviria de proteção o usuário/funcionário, 

visto que muitos desses documentos podem representar risco a saúde de quem o manuseia. 

Dessa forma, uma solução plausível para esse problema seria a capacitação dos funcionários e 

disponibilização de materiais para o manuseio dos documentos e arquivos para evitar danos 

maiores ao acervo. 

 

3. DESAFIOS DA PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS: UM ESTUDO DE CASO DA 

DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO GRANDE RECIFE CONSÓRCIO DE 

TRANSPORTES NA CIDADE DO RECIFE 

3.1. APRESENTAÇÃO DA UNIDADE DE INFORMAÇÃO 

 

O Departamento de Documentação do Grande Recife Consórcio de Transporte está 

localizado na Rua Cais de Santa Rita, número 600, no Bairro de Santo Antônio. O 

departamento funciona desde a criação do Consórcio, quando ainda era chamada de EMTU, 

nessa época funcionava em conjunto com o departamento uma biblioteca para uso dos 

funcionários, hoje existe apenas o arquivo.  

Atualmente, a empresa se encontra em uma construção antiga, da década de 1980, 

onde funcionava a antiga Rodoviária do Recife, a mudança ocorreu no ano de 2008, o mesmo 

ano em que a empresa passou de fato a ser chamada de Grande Recife Consórcio de 
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Transporte, através da lei federal nº 11.107 de Abril de 2005, com o intuito de organizar 

melhor os meios de transporte do Recife e Região Metropolitana e ainda ser uma ponte direta 

entre os passageiros e a administração das empresas de transporte público.  

O departamento encontra-se hoje no segundo andar do prédio, um espaço dividido em 

6 salas, 4 destinadas à guarda do acervo e duas para os funcionários exercerem suas funções. 

O espaço ainda conta com banheiro desativado por problemas na encanação e uma saída para 

o telhado do prédio. 

 

3.2. O ACERVO 

 

A coleção desenvolvida dentro do departamento trata-se de documentos que relatam a 

vida da empresa desde a década de 1980 até a atualidade, formando um registro histórico da 

evolução do transporte público no estado de Pernambuco e em como esse setor se ligou 

diretamente à economia do mesmo. Pode-se encontrar exemplares de livros de contabilidade, 

contração de funcionários, relatórios de acidentes, cartas e ofícios expedidos e recebidos, 

informações pessoais de seus funcionários recorrentes e os que já não fazem mais parte da 

empresa. Os documentos se encontram divididos entre as três idades do ciclo vital documental 

composto por livros e documentos, acondicionados em caixas de papelão. O departamento 

conta com uma tabela de temporalidade desenvolvida pela coordenadora do departamento e 

pela bibliotecária tendo como base a tabela de temporalidade do CONARQ.  

3.3. A EQUIPE E SUAS ATIVIDADES 

 

Os funcionários que trabalham nesse setor formam equipe pequena de apenas 4 

funcionários, dentre eles: a chefe do departamento, uma bibliotecária, uma secretária, uma 

estagiária, que só permanece no local pela manhã. O departamento também recebe jovens 

aprendizes, mas no momento não existe nenhum em serviço. As atividades realizadas dentro 

do arquivo são a limpeza dos livros e dos documentos avulsos que chegam de outros 

departamentos, catalogação e armazenamento desses documentos e localização e empréstimo 

dos documentos aos funcionários da empresa. 
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3.4. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO EM 

CONSERVAÇÃO PREVENTIVA: 

Um diagnóstico de conservação é um levantamento realizado em que possibilita 

identificar as características do acervo, como suas condições físicas e ambientais, tendo como 

objetivo o desenvolvimento de soluções para as principais problemáticas que afetam o acervo. 

Nesse sentido, tendo como base o Manual Como fazer conservação preventiva em arquivos e 

bibliotecas, de Cassares (2000), realizamos a avaliação e diagnóstico no Departamento de 

Documentação do Grande Recife Consórcio de Transporte, em que considerou principais 

ações de preservação e conservação do acervo, tais como acondicionamento e higienização e 

os agentes que interferem negativamente no acervo.  

A) Acondicionamento e higienização: 

Na questão de acondicionamento, foi apresentado que tanto os livros, como os 

documentos estão dispostos em estantes, tendo os documentos acondicionados em caixas de 

papelão, envolvidos por sacos plásticos. Já na questão da higienização, o departamento 

encontra-se com problemas para obtenção de material para a organização, limpeza e 

conservação dos materiais. Existem casos em que as solicitações muitas vezes não chegam 

aos responsáveis pela compra ou o pedido é ignorado por tais.  

B) Agentes ambientais:  

Na questão de agentes ambientais, que podem ser a temperatura, umidade e 

luminosidade, identificou-se alguns problemas na questão da arquitetura do prédio. Esse 

problema é observado durante o período de chuva em que as paredes encharcaram com a 

grande quantidade de água, causando aumento da umidade dentro da instalações. A partir 

desse ponto se pode analisar que as paredes absorvem tanto as grandes quantidades de chuvas, 

quanto as grandes ondas de calor emanadas pelo sol nos dias ensolarados, fazendo com que a 

temperatura interna e a umidade do ambiente aumentem imensuravelmente. Nesse sentido, 

percebe-se o quanto a questão da arquitetura afeta negativamente o acervo, pois para o seu 

bom estado de preservação, os documentos requerem de alguns cuidados e um deles é o 

controle da temperatura e da umidade no local onde o acervo se encontra.  
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Infelizmente, com relação à temperatura, de fato, não existe um controle, nem mesmo 

uma preocupação em controlar a temperatura ambiente. Durante seu horário de expediente, 

que vai das 8:00 horas da manhã até as 17:00 horas da tarde, os ar-condicionados ficam 

ligados em 17°C, ao término do expediente todos esses aparelhos são desligados e o 

departamento fica em temperatura ambiente que é em média 25°C em Recife, sem contar com 

a liberação de calor feita pelas paredes que receberam essa radiação durante todo dia, podendo 

variar para mais ou para menos. Essa prática é uma constante nos cinco dias úteis da semana, 

deixando os documentos mais fragilizados do que já se encontram. Nos fins de semana os 

aparelhos permanecem desligados. 

Assim como a falta de controle da temperatura e da umidade do ar, a entrada da 

radiação solar pelas janelas do departamento agrava mais a situação de negligência com os 

fatores de conservação, já que os mesmos recebem luz solar diretamente todos os dias e até 

então, não há a pretensão de pôr películas contra raios UV nas janelas. 

C) Agentes biológicos: 

A proteção contra insetos e roedores é feita por uma empresa de desinfestação, sendo 

o último agente citado um problema frequente no departamento.  

D) Segurança contra incêndio:  

O prédio não possui sistema de proteção contra fogo, o departamento tem apenas um 

extintor de incêndio, apesar de ter 6 salas. Este recentemente passou por um incêndio causado 

por curto-circuito, no qual, felizmente, ficou apenas em uma sala e não chegou a queimar 

nenhum documento e nenhum funcionário ficou ferido ou estava presente. Mesmo após o 

ocorrido, nenhuma medida preventiva foi tomada.  

D) Rotas de emergência/fuga:  

        Nessa questão, o departamento é fechado apenas com um cadeado na entrada, não 

existindo um sistema de segurança. Assim, inexiste uma rota de fuga para o caso de 

ocorrência de alguma emergência.  

Vale salientar que uma rota de fuga é de extrema importância para toda instituição, 

principalmente quando o prédio em questão apresenta alguns problemas na sua arquitetura, 
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como o da Grande Recife Consócio. Além da problemática já apresentada sobre a questão da 

arquitetura, existem outros problemas no prédio que são influenciados pela chuva, como os 

pontos no teto com fissuras com risco de queda. Há um grande risco como as rachaduras 

causadas pelos desabamentos do último inverno chuvoso da cidade não foram fechados. Outro 

fator alarmante é que a caixa d’água se encontra dentro do departamento, em que há 

rachaduras próximas, que causa grande risco de inundação, pondo em risco não só os 

documentos, mas a integridade física dos profissionais que trabalham no local. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Levando em consideração toda a análise realizada, pode-se perceber que a unidade 

estudada ainda apresenta vários fatores a serem aprimorados, não apenas para a integridade de 

seus documentos, mas também para a segurança de seus funcionários. Além disso, é válido 

ressaltar como a conservação e preservação de documentos institucionais é de extrema 

importância para a memória de uma empresa, pois, dessa forma, pode-se repassar tudo que já 

fora implementado e realizado dentro da instituição, facilitando seu funcionamento e 

aperfeiçoando seus serviços ao estudar suas realizações anteriores. Vale salientar que a 

memória institucional do Grande Recife Consórcio de Transporte faz parte memória social da 

cidade, pois a mesma dialoga diretamente com as funcionalidades da mobilidade urbana do 

Recife. Futuramente, em algum momento da história, o resgate dessas informações será 

necessário e é preciso que os documentos que a constroem estejam em bom estado de 

conservação e que haja a possibilidade de consulta dos mesmos. 
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