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APRESENTAÇÃO

1. Apresentação
As presentes recomendações destinam-se a orientar o manuseio e a guarda da massa documental
existente no Arquivo Público Municipal.
Muitas das causas de degradação dos documentos relacionam-se ao manuseio e
acondicionamento incorreto dos mesmos. Preparamos algumas informações sobre os fatores
mais comuns de degradação, e instruções sobre os procedimentos básicos para evitá-los.
Com higiene e cuidados necessários, conseguiremos evitar, em grande parte, a deterioração dos
documentos, que integram a história administrativa, social, política e cultural de Curitiba,
mantendo-os em bom estado, facilitando a conservação e prolongando sua vida útil.
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MEDIDAS PREVENTIVAS E PROCEDIMENTOS ADEQUADOS PARA MANUSEIO E
GUARDA DE DOCUMENTOS
Considerando a necessidade de garantir a preservação das informações existentes nos
documentos que tramitam na Prefeitura Municipal de Curitiba e reduzir os danos ocasionados
pelo manuseio incorreto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fica proibido o consumo de alimentos, bebidas e cigarros nos locais de trabalho e de
guarda de documentos;
As mãos devem estar limpas antes e após manusear os processos para evitar, mancha de
gordura e sujeira;
os documentos devem ser manuseados com cuidado evitando-se qualquer situação que
possa resultar em risco ou danos aos mesmos, como por exemplo: rasgar, empilhar,
derrubar, entre outros;
Todas as orientações para documentos em geral se aplica também às capas de processos;
não umedecer as pontas dos dedos com saliva ou outros meios ao manusear as folhas;
não dobrar os documentos, pois resulta em uma área frágil que se rompe e rasga
facilmente, causando fraturas nos mesmos;
Enquadrar o número do processo e o código de barras com a janela da capa, objetivando
um melhor manuseio e leitura;
Usar somente grampos galvanizados e clipes de plástico branco.;
Não retirar folhas dos processos ou livros;
As páginas que vão sendo acrescentadas aos documentos devem ser colocadas
uniformemente;
As páginas dos documentos devem ser numeradas, evitando o extravio das mesmas;
É proibido fazer anotações de qualquer espécie nos documentos pertencentes ao
processo, devendo ser registrado em folha de informação e no sistema;
Não “rechear” o documento com papéis, post-it e lembrancinhas diversas;
A tinta da caneta utilizada em assinaturas, anotações e encaminhamentos deve ser preta
ou azul, nunca canetas tipo ponta porosa, pois estas não aparecem nos microfilmes e com
o tempo ficam esmaecidas, borrando ao menor contato com umidade;
Ao utilizar carimbo, observar para não colocá-lo em cima de outras informações. O uso
excessivo de tinta na almofada e no carimbo pode ocasionar borrões;
Não forçar encadernações ou folhear as páginas rapidamente sem cuidado, deformandoas. Usar as duas mãos para virar as páginas: segurar no topo e no pé da página;
Não apoiar os cotovelos sobre os documentos;
A consulta de documentos deve ser feita sobre mesas de apoio. Nunca abrir as caixas e
consultar os documentos diretamente nas estantes. (Obs: pode-se usar o carrinho para
transporte de documentos, como apoio). Foto em anexo;
Fica proibida a presença de pessoas estranhas, sem autorização ou acompanhamento de
Servidor, dentro dos Arquivos;
Orientar o contribuinte quanto ao manuseio dos documentos.
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MATERIAIS INADEQUADOS
Exemplos de materiais inadequados, mal trabalhados e mal acondicionados.
Materiais que não devem ser utilizados em acervos a serem preservados: corretivos, fita crepe,
fita adesiva comum, canetas ponta porosa, clipes comuns, grampos de metal comum e etiquetas.

MATERIAIS ADEQUADOS
Materiais adequados para trabalhos em arquivos e protocolos, fita adesiva neutra, cadarço de
algodão, trincha macia, pincel, juba, grampo galvanizado, lápis 6B, extrator de tártaro, espátula
para retirada de grampos, espátulas de teflon e osso de boi e papel mata borrão.
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Extrator de grampos – niquelado.
Grampos galvanizados - 26/6 mm para prender até 30 folhas e grampos galvanizados 9/10mm
de 31 a 70 folhas.
Grampo plástico – Grampo encadernador, para pasta, em plástico flexível, com capacidade para
200 páginas (aproximadamente 55mm de altura), 500 páginas (aproximadamente 90mm de
altura), ambos com embalagem de 50 unidades.
Cadarço - Cadarço nº 18 - cor branca - peça com 50 metros.(90% algodão – 10% poliéster) que
deverá ser utilizado em processos acima de 500 folhas, para envolver e proteger o conjunto dos
documentos, ficando proibido o uso de barbantes ou elásticos que danifiquem ou cortem as
folhas ou capa;
Furador - Furador com marcador de folhas.
Fita adesiva: Fita de papel transparente, sem polpa de madeira e ácido, revestida com adesivo
solúvel em água. Adequada para reparar “a seco” páginas rasgadas, prender e alçar fotografias
ou gravuras leves e retocar as dobras de mapas ou outros papéis. pH neutro revestido com
carbonato de cálcio.Rolos de 2 cm x 50m.
Espátulas de osso - Excelente espátula feita de osso de boi, usada para alisar superfícies,
inclusive cantos e bordas. É ideal para vincar fitas e papéis.
Espátula ptfe -Espátula mais resistente que a espátula de osso, também usada para alisar
superfícies, para vincar fitas e papéis. Não deixa marcas no papel.
Espátulas, extrator de tártaro e pinça – Em aço inox. (instrumento odontológico).
Escova para limpeza juba e trincha – macia.
Lápis - 6b
Papel mata-borrão – 260 gramas.
Borracha plástica – (TK Plast da Faber Castell), para limpeza em documentos.
Sache aromático para ambiente:
Fazer um saquinho de morim, filó, gaze, TNT, etc.
Colocar no saquinho pastilhas de cânfora, cravo da índia, louro, maravalha de cedro,
essência de citronela ou menta ou limão ou eucalipto.
Costurar o saquinho e pendurá-lo no acervo.
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HIGIENIZAÇÃO BÁSICA:
Os funcionários deverão estar utilizando todos os equipamentos de segurança individual.
Assim estarão se protegendo contra poeira e de contrair doenças de pele, causadas por
fungos ou bactérias;
Analise a situação do material;
Pegue o material que será utilizado nos procedimentos, lembrando que os documentos
deverão ser limpos em separado, um a um, folha por folha;
Retire todo o material que possa provocar dano ao documento: ex: grampos, clipes,
durex, etc. Substitua o grampo ou clipes comum por grampo plástico ou galvanizado;
Passo a passo extração de grampos

Ao fazer a varredura com juba ou trincha, verifique se não há indícios de fungos ou
insetos, caso o volume esteja contaminado separe para tratamento adequado, em caso de
livros não esqueça a varredura nas lombadas;
Retirando restos de inseto com extrator de tártaro
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Varredura juba

Varredura trincha

Varredura lombada

após pegue o livro e bata de leve e com muito cuidado na palma da mão para que se
houver resquícios de sujidade na lombada as mesmas saiam;
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em caso de documento amassado, pegue a espátula de osso ou de teflon e passe devagar e
com cuidado para não ferir o documento até que o mesmo esteja liso, caso o mesmo
permaneça amassado utilize o ferro apropriado;

Caso o documento esteja rasgado, utilize fita adesiva neutra;

Quando terminar os procedimentos amarre o processo ou livro com cadarço e guarde na
caixa poliondas.

Após o término da higienização, preencha a ficha de diagnóstico de preservação já
anotando o que é necessário reparar.
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FICHA DIAGNÓSTICO DE PRESERVAÇÃO
Entrada: ____/____/_____

Saída___/_____/_____

Documento nº_____________________.

IDENTIFICAÇÃO/PROCEDÊNCIA
Órgão:______________________________ Setor:______________________________________________
Endereço:_______________________________________________________________________________
Contato:_________________________________________fone:___________________________________
Forma de apresentação
 processo
 livro
 mapa
 fotografia
 impresso
 gravura
 planta
 certificado
 brochura
 jornal
 outros: _______________________________________________________________________________
Estado Geral de Conservação
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
CARACTERÍSTICAS DE DETERIORAÇÃO
 rasgos
 buracos
 manchas
 ferrugens
 dobras
 ondulações
 lama
 gordura
 queimaduras  cola
 insetos
oxidação/tinta
 durex
 perda/capa  fungos
perda/folhas  fita adesiva  escurecimento
 grampos  perda/suporte  outros________________________________________________________
TRATAMENTO TÉCNICO -Higienização
 retirada de sujidades com trincha macia por varredura.
 retirada de sujidade com borracha e varredura.
 retirada de sujidade com pinça ou esculpidor clinico
 retirada de fitas adesiva
 retirada de grampos
 outros:________________________________________________________________________________
Reparos - reestruturação
 enxerto  planificação  reforço  obturação  velatura  outros____________________________
Acondicionamento
 caixa papelão  caixa poliondas  envelope papel alcalino  outros_______________________________
Observações
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Téc. responsável:___________________________matrícula________________fone___________________
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Comunicações:
1. Acesso ao documento
-

O acesso ao Arquivo Corrente, Intermediário e Permanente deve ser restrito, permitindo
somente funcionários autorizados transitarem dentro do Arquivo e manusearem os
documentos.
O acesso de pessoas estranhas dentro dos arquivos e manuseio de documentos somente
será permitido se acompanhado do servidor responsável ou autorizado.

2. Prevenção contra sinistros
-

Os Arquivos Corrente, Intermediário e Permanente devem ter uma pessoa devidamente
treinada para agir em situações de emergências como inundação e incêndio.
Nos Arquivos devem existir os equipamentos de prevenção contra incêndio (extintores e
hidrantes) em número e tipo adequado para os diferentes materiais, o tamanho das áreas,
dentro da validade e devidamente posicionados e sinalizados, conforme as orientações
dos técnicos da Segurança do Trabalho ou do Corpo de Bombeiros.

3. Controle ambiental
-

Os servidores devem seguir as orientações da Divisão de Preservação adotadas para a
melhorar as condições ambientais (layout das estantes, controle de temperatura, umidade,
luz e poluentes) das áreas dos Arquivos.
As portas das áreas de guarda de documentos do Arquivo Corrente, Intermediário e
Permanente devem ser mantidas fechadas visando à segurança dos documentos;
As janelas deverão ficar abertas em dias secos das 10:00 as 16:00, desde que não haja
intensa poluição nas proximidades, como: Avenidas em frente às janelas, fumaça entre
outros.
As luzes nas áreas de guarda de documentos devem ser acesas apenas nos momentos de
consulta ou trabalho nesses locais.

4. Controle Integrado de pragas
-

A aplicação de inseticida ou qualquer outro produto químico nos Arquivos Corrente,
Intermediário e Permanente deverão ser evitados, assim como os procedimentos de
desinfestação deverão ser orientados pela Divisão de Preservação.
É proibido manter plantas nas áreas de Arquivo, pois elas atraem insetos e precisam ser
molhadas quase todos os dias, o que mantém o ambiente úmido e impróprio para a
documentação.
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5. Acidente com água:
Caso ocorra acidente com água, como enchentes, rompimento de tubulações e encanamentos
de água ou esgoto, goteiras, ocasionando derramamento de água sobre documentos;
Tratamento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Remover o material da estante;
Secar o ambiente e o mobiliário;
Colocar ventiladores e circuladores para o teto para melhor ventilação do ambiente;
Não abrir o livro molhado ou úmido;
Secar primeiramente as capas com papel mata-borrão;
Intercalar o mata-borrão nas folhas do livro, iniciando pelo miolo;
No caso de folhas podem ser penduradas em varais, no próprio ambiente;
Não usar fontes de calor para acelerar a secagem;
Para os documentos afetados por mofo deve-se esperar a secagem total, para iniciar a
limpeza com trincha de pelo macio;
Depois de bem secos sempre que possível prensar os documentos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL
Rua João Bonat nº 100 – Capão Raso – Curitiba – Paraná
CEP: 81050-170 – Telefone 3346-7719 / FAX 3346-7764

12

Carrinho
• Carrinho para transporte de documentos, que pode ser usado também como apoio para
documentos nos arquivo.

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA DOS AMBIENTES
-

-

A limpeza dos ambientes de guarda, mobiliário, caixa de documentos deve ser realizada
sistematicamente. Tais atividades devem ser orientadas pela Divisão de Preservação, que
estará definindo quais produtos de limpeza a serem utilizados e quais os procedimentos a
serem adotados.
As atividades de limpeza do Arquivo devem ser realizadas preferencialmente no horário
de expediente.

Dentro dos acervos de papel e microfilmes:
Prateleiras:
o Devem ser higienizadas a cada 10 dias com aspirador de pó e em seguida passado
pano de algodão embebido em água e álcool ou lysoform.
Piso:
o Deve ser higienizado: dia sim, dia não com aspirador de pó, duas vezes por semana
com pano embebido em água e álcool ou lysoform.
o Em dias secos abrir as janelas das 10:00 as 16:00, para que o ar circule.
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Demais áreas
Salas de higienização/reparos/triagem/desinsetização:
o mobiliário: Duas vezes ao dia passar aspirador de pó, pano de algodão umidecido em
água e álcool ou lysoform.
o Piso: próximo ao horário de almoço e no final da tarde, passar aspirador de pó, pano
de algodão umidecido em água e álcool ou lysoform.
Banheiros e vestiários:
o Recolher o lixo duas vezes ao dia, limpar o piso e pias sempre que necessário, com
água, sabão e desinfetante.
Copas e refeitórios:
o Piso limpar duas vezes ao dia, com sabão e desinfetante/lysoform ou álcool.
o Pias: sempre que houver utensílios sujos, com detergente.
o Lixo: retirar durante o dia sempre que necessário e obrigatoriamente no final da tarde
e no último dia útil da semana desinfetar os cestos com álcool.
Corredores:
o Piso: sempre que necessário, com sabão neutro e álcool;
Paredes:
o Com aspirador de pó, uma vez ao mês, ou quando necessário, em caso de sujidades
persistentes, esponja ou pano com sabão neutro e água.
Teto:
o Com aspirador de pó, uma vez ao mês.
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FATORES EXTERNOS DE DETERIORAÇÃO
AGENTES BIOLÓGICOS
Os agentes biológicos (insetos, fungos e roedores) causam grandes danos aos documentos. Esses
agentes alimentam-se dos componentes orgânicos dos materiais.
Ambientes pouco ventilados, escuros e com altos índices de temperatura e umidade estimulam o
desenvolvimento e a proliferação de pragas.

BARATAS
• As baratas (Blalloidea) escondem-se em fendas de paredes, batentes de portas, ralos,
esgotos, lixo, de preferência em local onde a luz do sol não penetra.
• São atraídos por temperatura e umidade elevadas.
• Por resíduos de alimentos e falta de higiene no ambiente.
• Tem habito noturnos.
• Esses insetos atacam tanto papel quanto revestimentos, revelando-se principalmente por
perdas de superfície, extremidades roídas e manchas de excrementos.

Recomendações
• O melhor controle é a prevenção, impedindo a entrada desses insetos e mantendo a
limpeza constante dos ambientes.
• È necessário fechar todas as aberturas no piso, paredes e batentes.
• A utilização de produtos químicos no controle de inseto é prejudicial ao papel, sendo a
melhor opção aplicar iscas em diferentes pontos do ambiente, inclusive em locais de
difícil acesso.
ISCA – Mata barata
100g de ácido bórico / 100g de farinha de trigo / 50g de açúcar branco refinado.
Como fazer:
Misture todos os ingredientes., passando várias vezes pela peneira fina. Coloque nos cantos
onde provavelmente as baratas passarão.
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BROCAS
As brocas(anobiideos) são insetos que atacam o papel quando ainda se encontram na fase larval.
Documentos encadernados e avulsos que são armazenados em grandes quantidades, de forma
compacta, em móveis ou caixas de madeira, são propícios ao aparecimento desse tipo de
infestação.

Recomendações
• A higienização sistemática permite detectar a ação desses insetos, que demanda um
controle rigoroso.
• Quando a presença de brocas é notada, deve-se recorrer ao auxilio de um especialista,
que irá diagnosticar o método a ser empregado no seu controle.
• Verificar cada 6 meses entre maio e final de setembro todos os livros e estantes da
biblioteca como prevenção. Aparecendo algum sinal fazem uma boa verificação no livro
para evitar a contaminação dos demais.
TRAÇAS
As traças (Tisanuros), também conhecidas como “peixes de prata”, apresentam o corpo recoberto
de escamas finas de cor cinzenta e brilho prateado. Escondem-se dentro de papéis velhos e
enrolados, mapas, gavetas de documentos, jornais e caixas de papelão. Seu ataque assemelha-se
ao da barata, só que em menor proporção.

Recomendações
•
•

É preciso adotar medidas de verificação e limpeza freqüentes dos documentos.
O sistema de isca oferece bons resultados para esse tipo de infestação.
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CUPINS
Os cupins (térmitas) são insetos sociais que se organizam em colônias numerosas formadas por
milhares de indivíduos, conforme a espécie. Vivem em túneis fechados dentro da terra e da
madeira, reproduzindo-se em ninhos. Têm efeito devastador sobre papéis e sobre objetos de
madeira.

Recomendações:
•
•

Acervos guardados em mobiliário de madeira devem ser observados constantemente,
sobretudo se as peças estiverem nas paredes ou perto de frestas no chão.
É preciso evitar que caixas de papelão ou madeira se apóiem diretamente no chão.

ROEDORES
Documentos e livros são materiais atraentes para os roedores, principalmente quando estão em
desordem ou com restos de alimentos.

Recomendações
•
•
•

Não se deve permitir acumulação de resíduos alimentares e de poeira nas áreas de
armazenagem, mantendo-as sempre limpas.
Descoberta a infestação de ratos, faz-se necessária uma ação imediata, de preferência
com a participação de profissionais habilitados.
Eles podem ser combatidos bloqueando as rotas de acesso às áreas de guarda dos
arquivos.
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FUNGOS
Os fungos, às vezes chamados de “mofo” ou “bolor”, atacam todos os tipos de suporte. Os danos
que causam vão da simples coloração à deterioração da estrutura dos documentos. Sua principal
causa está ligada ao descontrole da temperatura e da umidade e aos problemas de higiene e
renovação do ar.
A disseminação dos fungos dá-se pelos esporos, que são carregados por meio de diversos
veículos: correntes de ar, gotas de água, insetos, vestuário etc.

.
Recomendações
• Convém estabelecer uma política de controle ambiental, principalmente de temperatura,
umidade relativa e circulação de ar, mantendo-as o mais próximo possível dos índices
ideais e evitando oscilações acentuadas.
• É preciso realizar a higienização do local e dos documentos com metodologia e técnica
adequadas.
• Os usuários e funcionários devem ser instruídos sobre o manuseio adequado dos
documentos e sobre as regras de higiene local.
• As janelas devem ser abertas em determinados horários, em dias ensolarados, pois com a
sala fechada haverá aumento de umidade devido à falta de circulação de ar e temperatura
elevada.
• Caso exista infiltração em alguma parede, em poucas semanas, poderá desenvolver-se
uma infestação de fungos.
• Há que manter vigilância constante dos documentos contra acidentes com água,
promovendo secagem imediata, com utilização de papel mata borrão.
• O material contaminado deve ser removido para área limpa, com umidade relativa abaixo
de 45%, até futuras providências.
FATORES AMBIENTAIS
Fatores ambientais fragilizam e danificam a maioria dos documentos:
• Temperatura;
• Umidade Relativa;
• Iluminação;
• Poluição Atmosférica;
• Agentes Biodeterioradores;
• Ventilação - fator a considerar como elemento que favorece o desenvolvimento dos
agentes biológicos, quando há pouca aeração;
• Poeira - fator que pode favorecer o desenvolvimento dos agentes biológicos sobre os
materiais gráficos, é a presença de pó.
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PADRONIZAÇÃO DAS CAIXAS-ARQUIVO
As normas para a organização dos documentos do Programa de Gestão de
Documentos incluem orientações para o acondicionamento adequado da massa documental.
As caixas-arquivo são importantes para garantir a conservação dos
documentos, protegendo-os e reduzindo os danos ocasionados por poeira, poluentes e luz. No
entanto, se a caixa não for de boa qualidade, também ocasionará problemas. As caixas de
papelão normalmente usadas nos arquivos não são de boa qualidade, rasgam facilmente e são
difíceis de limpar. Além disso, o papelão apresenta elementos prejudiciais como lignina e
enxofre e o pH ácido tende a migrar para os documentos, acelerando ao longo do tempo o
processo de deterioração do papel.
Diante disso, recomenda-se utilizar caixas-arquivo de plástico (caixas
poliondas). Esse material é inerte, apresenta maior resistência e bom acabamento. Um portaetiqueta transparente facilita a troca ou atualização das informações das etiquetas. A posição dos
respiros permite a entrada de ar sem que haja acúmulo de poeira dentro da caixa. O modelo da
caixa e a posição a ser colocada na estante podem, ser observada na figura abaixo.
Especificações da caixa

SMRH
0-2-8-2
Processo
de
Seleção

2003

•
•
•
•
•
•
•
•

Material: polipropileno
Gramatura: 380 g/m2;
Cor: branco;
Medidas: 365,5 x 249,5 x 133,3mm;
Porta-etiqueta de plástico polipropileno transparente medindo 18,5 x 10,5cm;
Abertura: tampa, sentido da direita para esquerda;
Posição dos respiros: um na parte da frente, abaixo da etiqueta e outro na parte de trás da
caixa;
A caixa não tem campos impressos.
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ESPECIFICAÇÕES PARA ESTANTES FIXAS DE ARQUIVO
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Estantes para arquivo com 06 (seis) prateleiras, 04 (quatro) colunas, 04(quatro) sapatas,
chapéu e 02 (dois) painéis fechando as laterais;
Dimensões: altura: 1980 mm; prateleiras com 920 mm de largura e 440 mm de
profundidade;
Colunas com perfis em L produzidas em aço SAE 1008 com espessura de 20mm (chapa
14);
Prateleiras produzidas em aço SAE 1008 e espessura de 0,9 mm (chapa 20). As
prateleiras devem ter perfurações para fixação e para divisores e acabamento com 03
dobras nos quatro cantos para aumentar a resistência. Cada prateleira deve suportar no
mínimo 100 kg;
O mobiliário deve ser de metal, confeccionado com chapas de aço e tratamento
anticorrosivo, tipo fosfatização. O revestimento do mobiliário deve ter estabilidade
química, ser resistente e ter bom acabamento. O revestimento mais adequado é a tinta
tipo eletrostática, com resina epóxi éster, espessura de no mínimo 80 micrômetros,
distribuída uniformemente por toda a superfície;
Os cantos e junções da estrutura não podem conter áreas cortantes e salientes;
As sapatas devem ser fixadas nos pés das estantes.
Sugerimos que na compra seja solicitado, teste da espessura da chapa de aço, da
resistência das prateleiras, tipo de revestimento e de tratamento anticorrosivo. Os testes
devem ser feitos em uma amostra do lote que vai ser entregue e o laudo emitido por
instituição reconhecida como, por exemplo, o TECPAR. Prever que os custos dos testes
sejam assumidos pelo fornecedor.
As estantes devem ser instaladas no local indicado pelo comprador. Sugere-se que os
interessados visitem o local antes de apresentar proposta.
LAYOUT PARA ARQUIVOS E MOBILIÁRIOS

Disposição adequada das estantes para saídas e retornos de ar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corredores no mínimo de com 0,70 m de largura;
Passagens em ângulos de 1,00 m de largura;
Fim de fileiras e paredes no mínimo de 0,70 m de largura;
Estantes afastadas das paredes em 0,30 m. (ideal 0,70 m para possibilitar inspeções
periódicas de infestações);
Ultima prateleira deve ter no mínimo de 0,10 m do piso e o vão livre;
Acima da estante no mínimo 0,30 m;
O layout de distribuição das estantes deve estar de acordo com o projeto de ventilação,
iluminação e de extinção de incêndio;
Posicionar o mobiliário de forma a garantir uma boa circulação de ar;
Definir áreas de guarda em locais menos ensolarados.(em caso de incidência direta de luz
solar, fechando janelas e colocando cortinas);
Estabelecer rotinas de apagar as luzes quando não estiver utilizando o arquivo;
Usar circuladores de ar;
Abrir portas e janelas de forma programada;
Manter os materiais protegidos em embalagens adequadas.
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Circulação dentro do arquivo

Janelas

Janelas

Janelas

janelas

janelas

Ilustração: Fábio Adriano Pessine
Obs: Sugerimos ainda, a verificação quanto à viabilidade da compra de estantes deslizantes.
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MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MANUSEIO E GUARDA DE DOCUMENTOS EM
ARQUIVOS CORRENTE, INTERMEDIÁRIO, PERMANENTE
Funcionário
O funcionário que estiver manuseando o documento seja para avaliar, classificar, identificar
entre outros, deverá estar usando luvas, touca, jaleco, máscara e em caso de documento muito
antigo, óculos de proteção.
Pesquisadores
Os pesquisadores deverão usar luvas e máscaras, para terem acesso aos documentos.
Esta ação é para proteção tanto do individuo quanto dos documentos, pois caso haja suor ou
sujeira nas mãos, os documentos absorverão a umidade ou a sujeira, e o que ocasionará em
muitos casos, danos irreversíveis aos documentos.

ESPECIFICAÇÕES DE EPI’S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL).
Informamos que estas descrições estão de acordo com o manual de EPIS elaborado pela Divisão
de Segurança do Trabalho/RHSO.
GUARDA-PÓ ¾ PARA SERVIÇOS DE ARQUIVO
GERAL – Com Manga Longa
Tecido: Misto leve, 67% poliéster e 33% algodão, peso STD 106 g/m² (+/-5%);
Construção: Tela; titulo U:36,00/ T 36,00; resistência mínima a tração (kg/cm) U: 9,50 / T
6,50; esgarçamento (mm) U: 1,00 / T:1,00; encolhimento 1ªlav.(%) U: -1,00/T: -3,50; fios/cm
acabado 40,30 batidas, cm acabado 26,30; espessura(mm) 0,15. deve possuir tratamento
antimicrobial.
Comprimento: Até altura dos joelhos.
Frente: Aberta em toda extensão e fechado por meio de botões concordantes com o tecido.
Caseados: No sentido horizontal e com orientação para impedir desfiamentos.
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Vista: Embutida.
Gola: Em “V” com prespontos duplos.
Bolsos: Frontais, chapeados, fixados com prespontos duplos e travete nos cantos para reforço,
sendo 01(hum) no lado superior esquerdo com medidas de 13,5cm x 13cm., e 2(dois) nas
partes inferiores do lado esquerdo e direito com medidas de 17,5 cm x 19 cm.
Costuras: Laterais, ombros e mangas com costura interlock, sendo que as bordas do tecido
devem ser revestidas com costura overloick.
Abertura: Na parte inferior traseira central.
Cor: Tabela de referência Santista
Medidas: Conforme tabela auxiliar de medidas padrão da uniforme da PMC em anexo.
Etiquetas: Fabricante do Tecido – Confecção – Tamanho * Conforme legislação vigente da
lei de etiquetagem
DESCRIÇÃO
SGP

COR

TAMANHO

12316

Azul Cobalto

48 (M) - Masculino

12317

Azul Cobalto

50 (M) - Masculino

12318

Azul Cobalto

52 (G) - Masculino

12319

Azul Cobalto

54 (G) - Masculino

12320

Azul Cobalto

56 (GG) - Masculino

12321

Azul Cobalto

58 (GG) - Masculino

12322

Azul Cobalto

40 (P) - Feminino

12323

Azul Cobalto

42 (P) - Feminino

12324

Azul Cobalto

44 (M) - Feminino

12325

Azul Cobalto

46 (M( - Feminino

12326

Azul Cobalto

48 (G) - Feminino

12327

Azul Cobalto

50 (G) - Feminino

Aplicação
Agentes agressivos de origem física, química, biológica, mecânica e metereológica.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL
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MASCARAS SEMIFACIAL DESCARTAVEL COM VALVULA DE EXALAÇÃO Classe
PFF1 E VAPORES ORGÂNICOS
Respirador: Constituído de meia peça facial descartável envolvendo a região buço-nasal.
Formato: Anatômico.
Confecção: confeccionado em fibras não tecidas, com 3 camadas distintas enriquecidas com
carvão ativado e tratado.
Aplicação: Poeiras, fumos e névoas classe PF1 e vapores orgânicos com concentração até o
limite da tolerância.
Válvula: Válvula de exalação centralizada e com fixação a face por duas bandas de elástico.
Com certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho.
Aplicação
Poeiras/fumos/névoas classe pff1 ou vapores orgânicos com concentração até o limite da
tolerância.
MÁSCARA CIRÚRGICA
Proteção respiratória
Confeccionada em Masslin, tamanho único, formato anatômico e bordas com tiras estendendo-se
até a parte traseira da cabeça, para obtenção de laço e melhor fixação.
Para proteção das vias aéreas superiores contra agentes patológicos
LUVAS
Confecção: Helenca, tricotada em uma só peça com aplicação de póLiuretano branco na face palmar.
Acabamento: Em overloque, punho com elástico.
Ref: 750
Dados complementares: norma nbr 13712/1996
Fabricante: Promat Ind. E Com. Ltda
Aprovado: Proteção das mãos do usuário em serviços onde
exija tato, sensibilidade e aderência no manuseio
de objetos.
Nº do CA 11004.(com certificado de aprovação expedido pelo Ministério do Trabalho)
LUVAS
Luvas Cirúrgicas: Confeccionada em látex sem emendas, deve ser esterilizada e com costura
acima do punho.( com certificado de aprovação expedido pelo Ministério do Trabalho)
Aplicação
Contra microorganismos patogênicos.
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ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES DE POLICARBONATO
Proteção: face e olhos.
Confecção: Peça única confeccionada até as abas laterais em lentes incolores de policarbonato.
Revestimento: 4c+, alta resistência contra impacto, anti embaçante permanente, filtragem de
99% dos raios ultravioletas.
Armação: Nylon leve e flexível de alta resistência.
(com certificado de aprovação expedido pelo Ministério do Trabalho).
Aplicação
Contra riscos mecânicos(corpos estranhos) impacto de partículas volantes multidirecionais e
raios ultravioletas.
TOUCA
Proteção: Cabeça e couro cabeludo
Confecção: Atóxica em Masslin com látex nas bordas para melhor fixação na cabeça.
Formato: Anatômico.
Aplicação
Contra microorganismos patogênicos.
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CONCEITOS
•

Preservação – sentido geral, toda ação que se direciona a salvaguarda das condições
físicas dos materiais.

•

Conservação – intervenção na estrutura dos materiais visando melhorar o seu estado
físico.

•

Restauração – medida que deve ser feita somente por especialistas.

•

Conservação preventiva – melhoria do meio ambiente e dos meios de armazenagem
visando prevenir e retardar a degradação.
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GLOSSÁRIO
Acervo – conjunto de bens culturais sob a guarda de uma instituição;
Acondicionamento – Embalagem destinada a proteger os documentos e a facilitar seu manuseio;
Armazenamento – Guarda de documentos em mobiliário ou equipamento próprios, em áreas que
lhes são destinadas;
Borda – beira;
Coincidir – ajustar-se perfeitamente;
Conservação – Saúde do bem cultural, conscientização, precaução.
Cúbito - osso longo na parte interna do braço;
Degradação - desgaste, estrago, atenuação gradual, diminuição;
Deterioração – envelhecimento gradual dos suportes devido a ações diversas;
Documento – toda informação registrada;
Esmaecimento – perder a cor, perder o viço;
Excessivo – exagerado;
Fungos – bolor, cogumelo;
Isca – chamariz;
Papel mata-borrão - Papel sem encolagem, sem ácidos ou corantes, com grande capacidade de
absorção da umidade. Usado para secar papel molhado e para reparação de papel que contém
umidade;
Romper – rasgar; cortar;
TNT - Tecido não tecido;
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Maria Isabel 3346-7719/ 99722671.
masoppa@smad.curitiba.pr.gov.br
Notes: Maria Isabel Borba Soppa
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