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PLANEJAMENTO

Etapa que ocorre a triagem documental, estabelecendo os
documentos que necessitam de classificação ou estão
habilitados para digitalização.

Definição de equipamento necessário de captura conforme
tipologia do documento, que pode variar (A4, A3, etc.),
exigindo escâner de diferentes formatos.

Layout do ambiente de trabalho e definição da equipe.
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CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

A classificação por assuntos é utilizada com o objetivo de
agrupar os documentos sob um mesmo tema, como forma
de agilizar sua recuperação e facilitar as tarefas
arquivísticas relacionadas com a avaliação, seleção,
eliminação, transferência, recolhimento e acesso a esses
documentos, uma vez que o trabalho arquivístico é
realizado com base no conteúdo do documento, o qual
reflete a atividade que o gerou e determina o uso da
informação nele contida.

CONARQ, 2001
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TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO

PROCESSO DE TRABALHO
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INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS

O que é Plano de Classificação?

É o instrumento de gestão documental utilizado para classificar os
documentos de arquivo, agrupando-os de acordo com a competência do
órgão produtor, identificando o grupo, a função e a atividade responsável
pela produção ou acumulação.

Módulo III – Unidade “B”: Tratamento Arquivístico

Código Numérico do Plano de 
Classificação



INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS

O que é Plano de Classificação?

O Plano de Classificação consiste em agrupar, em classes,
subclasses e, assim, sucessivamente, os documentos
provenientes das mesmas atividades e que possuam semelhança
de conteúdo informacional, os quais serão representados por um
código numérico.

 Classe: assunto principal do documento.

 Subclasse: assunto específico do documento
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PROCEDIMENTOS PARA REALIZAR A CLASSIFICAÇÃO

A classificação se realiza pela análise e identificação do conteúdo dos
documentos, com a seleção da categoria de assuntos sob a qual serão
classificados, arquivados e acessados.

Ao classificar um documento, deve-se:

1ª etapa – Realizar leitura atenta de cada documento, a fim de verificar o
seu conteúdo e o assunto sobre o qual ele trata.

2ª etapa – Identificar se o documento pertence à atividade-meio ou
atividade-fim.
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PROCEDIMENTOS PARA REALIZAR A CLASSIFICAÇÃO

3ª etapa – Localizar, no Código de Classificação de Documentos das
atividades-meio ou fim, aplicado ao órgão/empresa, o código da classe
ou subclasse correspondente àquele assunto. Selecionar o código
mais específico: classificar somente em subgrupos, pois são estes que
possuem os prazos de guarda e destinação estabelecidos na Tabela de
Temporalidade e Destinação.

4ª etapa – Anotar a lápis, no canto superior direito da capa do processo
ou da primeira folha do documento, o código atribuído e, também, nos
anexos, se for o caso.

5ª etapa – Logo após classificar o documento, devem-se ordenar todos
os documentos/processos sequencialmente, de acordo com o código de
classificação, para documentos organizar em maços identificados (papel
formato A3) ou em outras formas que forem julgadas adequadas.
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AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS

É o processo de análise e seleção de documentos que visa fixar
prazos para sua guarda ou eliminação, contribuindo para a
racionalização e a preservação da documentação permanente. A
avaliação de documentos proporciona:
- reduzir a massa documental;
- aumentar o índice de recuperação da informação;
- garantir condições de conservação dos documentos de valor

permanente;
- controlar o processo de produção documental;
- ampliar o espaço físico para novos documentos;
- aproveitar melhor os recursos humanos e materiais;
- garantir o patrimônio arquivístico histórico-cultural.
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INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS

O que é Tabela de Temporalidade?

É o instrumento que registra o ciclo de vida documental do órgão, onde
deve constar os prazos de guarda dos documentos de acordo a sua
destinação final: corrente, intermediária, eliminação ou o recolhimento ao
arquivo permanente.
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Exemplo de Tabela de 
Temporalidade:



PROCEDIMENTOS PARA REALIZAR A AVALIAÇÃO

Avaliação é o processo de análise de documentos de arquivo que
estabelece os prazos de guarda e a destinação final, de acordo com os
valores que lhes são atribuídos na Tabela de Temporalidade.

Ao avaliar um documento, deve-se:

1ª etapa – Localizar, na Tabela de Temporalidade de Documentos, os
prazos de guarda correspondente àquele assunto/código atribuído ao
documento/processo.

2ª etapa – Registrar em planilha eletrônica os documentos codificados
com os seus devidos prazos de guarda e destinação final de acordo com
a Tabela de Temporalidade.
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PROCEDIMENTOS PARA REALIZAR A AVALIAÇÃO

3ª etapa – Anotar a lápis, no canto superior direito da capa do processo 
ou da primeira folha do documento, o prazo de guarda atribuído e, 
também, nos anexos, se for o caso. 

4ª etapa – Conferência e separação dos documentos, com verificação
do cumprimento do prazo de guarda;

5ª etapa – Higienizar e substituir os grampos metálicos por grampos
plásticos, exceto os documentos que já cumpriram prazo de guarda;

6ª etapa – Organizar os conjuntos documentais de acordo com a sua
destinação final: corrente, intermediária, eliminação ou o recolhimento ao
arquivo permanente e acondicionamento nas caixas;

7ª etapa – Confeccionar e colar os espelhos definitivos das caixas;
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A Organização de Documentos (ordenação e preparo para
armazenagem): Consiste no acondicionamento em caixa-arquivo de
todos os documentos classificados e higienizados, obedecendo os
seguintes critérios:
Os documentos serão agrupados e ordenados de acordo com a sua
Classificação, Temporalidade e Destinação Final e serão reunidos e
acondicionados pelas suas datas-limite;
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Será mantida a ordem e a sequência original de cada
documento/processo dentro da caixa. Caso seja necessário,
acondicioná-los em forma de dossiês, serão envolvidos em invólucro
de papel com a devida identificação;
A notação do código deve ser feita à lápis no canto superior direito do
documento;
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Substituir as capas e camisas de cada processo/dossiê com a devida identificação,
no caso dos dossiês, poderá conter informações como: o registro da notação,
título, dimensão e suporte, número de caixa, número do dossiê/processo e
observações quando forem necessárias.
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Deverão ser trocadas somente as caixas que estiverem em estado
ruim de conservação.
As caixas-arquivo deverão ser de papelão, produzidas de acordo com
as especificações contidas na Instrução Normativa AN/nº 1, de
18/04/1997, ou outra de qualidade superior;
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Etapa Organizacional dos Documentos

Procedimentos para Troca de Caixas:

• Conferência e ordenação de cada
processo/dossiê dentro da caixa;

• Confecção dos espelhos novos,
impressão e colagem nas caixas
definitivas.
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Etapa Organizacional dos Documentos

Os documentos com prazo de guarda expirado deverão ser
devidamente acondicionados, identificados e registrados em uma
listagem para auxiliar na feitura das Listagens de Eliminação.

Exemplo de Listagem de 
Eliminação
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São pessoas com capacidade de observação e organização
documental, com a função de executar os tratamentos de
higienização, considerando:

 Cuidado extremo em manusear os documentos;
 Atenção de destaque aos documentos históricos e frágeis;
 Observar danos existentes e seguir as orientações de

restauração;
 Saber identificar agentes nocivos;
 Conhecer a importância (valor de registro) do documento.
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Higienizadores de Documentos



Módulo III – Unidade “B”: Preparação

Equipamento de Proteção Individual - EPI

O EPI é considerado elemento de contenção primária ou
barreiras primárias e podem reduzir ou eliminar os riscos de
contaminação.

Considera-se EPI, todo dispositivo ou produto, de uso
individual, destinado a proteger a saúde e a integridade
física do trabalhador de riscos suscetíveis de ameaçar a
segurança e a saúde do trabalhador, conforme a Norma
Reguladora do Ministério do Trabalho e Emprego – NR06.
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Equipamento de Proteção Individual - EPI

É um direito do trabalhador o fornecimento de EPI por parte
do contratante.

O EPI é de uso pessoal e intransferível, portanto, cada
profissional é responsável pelo seu.

O tipo material de EPI será estabelecido de acordo com
estado de conservação do acervo a ser trabalhado.
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Fonte:
Governo do Distrito Federal - Escola do Governo
Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão

MATERIAL DE EPI

Acervo que esteja relativamente limpo (pouca poeira,
ausência de fungos, ausência de umidade, ausência de
insetos):
 Jaleco: mangas compridas, punho em malha, gola de

padre;
 Luvas: látex, vinil ou nitrilo;
 Máscaras: PFF2;
 Óculos de proteção;
 Touca.
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Fonte:
Governo do Distrito Federal - Escola do Governo
Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão

MATERIAL DE EPI

Acervo, que esteja sujo ou contaminado (poeira, fungos, umidade,
insetos):
 Luvas: Nitrilo;
 Máscaras: PFF3 (indicado para proteção das vias respiratórias

contra poeiras, névoas não oleosas e fumos. Deve obedecer, entre
outros, os requisitos estabelecidos de acordo com a norma
ABNT/NBR 13698:1996);

 Creme de proteção grupo 3: indicado para Produtos químicos,
ácidos, bases e micro-organismos (bactérias e fungos);

 Proteção facial contra impacto de partículas volantes.
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Fonte:
Governo do Distrito Federal - Escola do Governo
Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão

MATERIAL DE EPI

Acervo, que esteja sujo ou contaminado, que exala gases
orgânicos e inorgânicos (análise de películas em decomposição,
uso de acetona ou álcoois):
 Luvas: Nitrilo;
 Máscaras: PFF3 (indicado para proteção das vias respiratórias

contra poeiras, névoas não oleosas e fumos. Deve obedecer, entre
outros, os requisitos estabelecidos de acordo com a norma
ABNT/NBR 13698:1996);

 Creme de proteção grupo 3: indicado para Produtos químicos,
ácidos, bases e micro-organismos (bactérias e fungos);

 Proteção facial com filtro para gases orgânicos e inorgânicos.



1. Remover corpos estranhos ou fixadores do documento:

 Prendedores metálicos;
 Grampos;
 Clips;
 Insetos; e
 Entre outros objetos que não compõem o documento.

2. Identificar Danos Documentais

 Dobra provocada por agentes físicos;
 Cortes;
 Folha colada de forma não espontânea;
 Eliminar qualquer detrito que atrapalha nos trabalhos do escâner.
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Etapa de Higienização dos Documentos
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Etapa de Higienização dos Documentos



O processo de higienização deve ser realizado de forma
minuciosa e com bastante cautela a fim de garantir a
preservação e conservação do acervo:
 Desmontar processos/dossiês;
 Limpeza de folha por folha para remoção de poeira, insetos,

resíduos biológicos e demais sujidades acumuladas;
desmetalização, que é a remoção de materiais metálicos
oxidáveis como grampos, clipes, etc. e, apenas nas
Publicações, a retirada de fitas autoadesivas.
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Etapa de Higienização e Preparação dos Documentos



O processo de preparação deve ser realizado de forma
minuciosa e com bastante cautela a fim de garantir a que o
documento não seja danificado no processo de digitalização:

 Planificar documentos dobrados ou massados;
 Acondicionar documentos rasgados ou danificados em plásticos

finos; e
 Ordenar documentos por lote;
 Envio para a etapa da digitalização;
 Remontagem dos processos;
 Recondicionamento nas caixas.
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Etapa de Higienização e Preparação dos Documentos



 Inserção de Certidão com o registro das peças documentais
contidas em cada processo ou dossiê que não poderão ser
digitalizados, como:

 Mapas;
 Plantas;
 Outros que extrapole o tamanho a A3.
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Etapa Organizacional dos Documentos



 Com a finalização da etapa de preparação, os documentos
entram em uma linha de produção. A organização documental
pode variar de acordo com as necessidades de cada
instituição, com as singularidades de cada título documental e
os processos de gestão documento à ele atrelados.

 Em geral, os documentos precisam ser organizados na ordem
em que serão visualizados após a digitalização

 Não é incomum a realização de checklists neste momento,
assim como a colagem de etiquetas de código de barras para
facilitar a indexação.
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Etapa Organizacional dos Documentos
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Referências



Nós confiamos em seu talento e sua capacidade.
Até o próximo módulo...
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