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1 INTRODUÇÃO 

A cidade do Rio Grande foi fundada em 1737, pela ocupação portuguesa 

que deu início com a construção do Forte Jesus-Maria José. Além do papel 

militar, último povoamento anterior, a função administrativa foi de extrema 

relevância para Portugal garantir a ocupação no território ao Rio da Prata. 

Em função dessa origem, a documentação acumulada no arquivo da 

cidade possui um extremo valor histórico para a região e para a memória do 

país, e que sem dúvidas devem ser preservadas. 

No entanto com o decorrer dos anos, essa que já era grande passou a 

ser uma imensa massa documental, juntamente com os documentos históricos 

o arquivo também recolhe documentos relativos às atividades administrativas 

da instituição. Sendo assim, essa massa documental traz para aos 

profissionais  a preocupação de manter a memória coletiva e preservá-la ao 

longo do tempo. 

A preservação e conservação desses documentos é uma tarefa árdua 

que está sendo realizada por profissionais capacitados, porém, diante de 

inúmeros fatores externos que expõem os documentos em risco, a sua 

sobrevivência e em relação à urgência de uma ação eficaz e a estabilização 

dos mesmos, sugerimos com esse projeto a implantação de um Plano de 

Emergência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 OBJETIVOS 

 

O presente projeto tem o objetivo de demonstrar a importância 

da  implantação de um Plano de Emergência no Arquivo Histórico Municipal de 

Rio Grande. 

2.1 Objetivo geral 

 

- Proposta de salvamento do patrimônio documental do Arquivo Histórico 

da Prefeitura Municipal do Rio Grande; 

- Proposta de implantação do Plano de Emergência no Arquivo Histórico, 

para garantir a preservação dos documentos em decorrência de sinistros. 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Identificar a vulnerabilidade dos riscos e níveis de proteção das 

estruturas como também dos documentos.  

- Identificar os meios e recursos de segurança interna (monitoramento 

contra invasores).  

- Identificar os sistemas de iluminação (solar e artificial), fiação, 

encanamento, sinalização (placas de saída, extintor, etc).  

- Propor plano de intervenção (normas e regulamentos) para a 

preservação e conservação da estrutura e das informações nos documentos.  

- Propor plano de evacuação do prédio em caso de inundações, 

incêndios.  

- Propor plano de prevenção os documentos, caso ocorra o sinistro no 

arquivo. 

2.3 Justificativa 

 

O acervo do Arquivo Histórico da Prefeitura constitui-se de toda a 

documentação sobre a administração cidade do Rio Grande, desde a sua 

fundação até os dias atuais, constituindo assim um acervo vasto e de grande 

importância para a cidade, testemunho do que se constitui pela sua passagem 



pela instituição, para substanciar esta ideia incorpora-se o que menciona 

Bellotto: 

 

“Um arquivo permanente não se constrói por acaso. Não cabe 
apenas esperar que lhe sejam enviadas amostragens aleatórias. A 
história não se faz com documentos que nasceram para serem 
históricos, com documentos que só informem sobre o ponto inicial 
ou o ponto final de algum ato administrativo decisivo. A história se 
faz com uma infinidade de papéis cotidianos, inclusive com os do dia 
a dia administrativo, ademais de fontes não governamentais. Um 
documento de arquivo só tem sentido se relacionado ao meio que o 
produziu. Seu conjunto tem que retratar a infraestrutura e as funções 
do órgão gerador – suas atividades-meio e suas atividades fim. Esta 
é base da teoria de fundos. Ela é que preside a organização dos 
arquivos permanentes.” (BELLOTTO, Heloísa Liberalli. 1991, p. 27.) 

 

Naturalmente se faz a intervenção de profissionais da área para a 

manutenção e preservação deste acervo, como planejamento e a gestão 

documental, são profissionais destinados a salvaguarda e o acesso contínuo 

ao arquivo, porém não contemplam no momento um plano de evacuação na 

instituição, não há plano de salvamento das prioridades do acervo, tampouco 

algum treinamento aos colaboradores do arquivo, tornando ainda mais 

premente a aplicação de um Plano de Emergência para o Arquivo. 

É crescente e imprescindível a preocupação dos profissionais que 

atuam  em espaços de memória sobre desastres naturais que afetam 

diretamente os arquivos e bibliotecas, prejudicando a preservação e 

integridade de acervos, isto se acrescenta com o que ocorreu em 2006, um 

incêndio na parte superior do prédio nas salas do gabinete, vice-prefeito, 

protocolo, salas da secretarias de administração e ação social, destruindo parte 

de documentação histórica lá existente, e destruindo parte do telhado, o fogo 

não atingiu o Arquivo Histórico, mas se não fosse a ação rápida dos bombeiros 

o desastre seria iminente, os bombeiros declararam que foi um curto circuito, 

esse fato foi um dos motivos que o grupo identificou ser mais relevante para a 

elaboração das propostas. 

A elaboração do plano de emergência de um arquivo ou biblioteca, é um 

instrumento importante em um plano de preservação de documentos, pois será 

um ponto de partida para que a empresa perceba que deve-se planejar e 

preservar ao invés de investir na restauração após os danos causados 

(BETTENCOURT, 2000). 



Justifica-se este projeto pela importância de se manter e dar 

continuidade a preservação do acervo no tocante a segurança patrimonial e 

pessoal, visto que são inúmeras as possibilidades de deterioração dos 

documentos desde a ação natural de degradação até os desastres, sinistros ou 

até mesmo os causados pelo homem, ou por falta de manutenção. 

Portanto, observando atentamente as habitações e os riscos que 

possuem o Arquivo, identificamos a necessidade da implantação de um Plano 

de Emergência, sendo que este não existe no Arquivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 METODOLOGIA 

 

A metodologia percorrida no trabalho pressupõe uma sequência de 

atividades que permitiram alcançar os objetivos propostos, tendo como base 

dos procedimentos metodológicos a combinação de pesquisas empíricas e 

teóricas. 

3.1 Características da coleta e interpretação dos dados 

 

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, a referente 

pesquisa apresenta abordagem qualitativa, pois deverá considerar o ambiente 

natural como fonte direta para coleta de dados e o pesquisador será o 

instrumento-chave. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados 

indutivamente, o processo e seu significado são os focos principais da 

abordagem, logo,  Silva e Menezes (2005) definem a pesquisa qualitativa 

como: 

 

“Pesquisa Qualitativa: considera que há uma relação dinâmica entre 
o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o 
mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser 
traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a 
atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa 
qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O 
ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o 
pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores 
tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu 
significado são os focos principais de abordagem.” (SILVA E 
MENEZES, 2005, p. 20) 

 

A maneira que será feita a coleta de dados  no projeto desenvolvido, 

apresenta formas específicas, que também seguirá os conceitos de Gil (1991). 

Sendo assim, de acordo do ponto de vista da natureza a pesquisa deverá ser 

aplicada pois tem por objetivo geral conhecimentos para aplicação prática e 

dirigida à solução de problemas específicos e envolve verdades e interesses 

locais. 

      No ponto de vista dos objetivos, a pesquisa se dará de forma 

exploratória pelo fato de proporcionar maior familiaridade com o problema, com 



vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses, assumindo em geral as 

formas de Pesquisa Bibliográfica e Estudos de Caso. 

     Por fim, os pontos de vista dos procedimentos técnicos, deverá ser 

estudo de caso, pois envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos de maneira que os permita o seu amplo e detalhado conhecimento, 

assim como define Fonseca (2002): 

 

“Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma 
entidade bem definida como um programa, uma instituição, um 
sistema educativo, uma pessoa, ou uma unidade social. Visa 
conhecer em profundidade o como e o porquê de uma determinada 
situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando 
descobrir o que há nela de mais essencial e característico. O 
pesquisador não pretende intervir sobre o objeto a ser estudado, mas 
revelá-lo tal como ele o percebe. O estudo de caso pode decorrer de 
acordo com uma perspectiva interpretativa, que procura compreender 
como é o mundo do ponto de vista dos participantes, ou uma 
perspectiva pragmática, que visa simplesmente apresentar uma 
perspectiva global, tanto quanto possível completa e coerente, do 
objeto de estudo do ponto de vista do investigador”. (FONSECA, 
2002, p. 33) 

 

Optou-se pela abordagem qualitativa e pelas classificações aplicada, 

exploratória e estudo de caso pois, entende-se que por meio deste caminho 

será possível a contemplação dos objetivos desta pesquisa. Acredita-se 

também na possibilidade de elucidar informações, e assim  contribuir para um 

direcionamento da preservação patrimonial de documentos produzidos pelo 

Arquivo Histórico Municipal de Rio Grande.                               

 

3.2 Diagnóstico arquivístico 

 

A cidade do Rio Grande foi fundada em 1737, pela ocupação portuguesa 

que deu início com a construção do Forte Jesus- Maria José, além do papel 

militar, povoamento anterior, a função administrativa foi de extrema relevância 

para Portugal garantir sua ocupação no território ao Rio da Prata. 

 Em 1824, o prédio histórico da Prefeitura foi construído por Joaquim 

Rasgado, utilizado para a sua residência e casa de comércio (Armazém do 

Rasgado). No tempo em que o mesmo foi construído, não havia o prédio da 

Alfândega (década de 1870), o Quartel General (1894), ou  a Biblioteca 



¹Intendência Municipal: época do império, onde o rei estipulava um Intendente 
para administrar as províncias, até a república velha. 

Riograndense. A Praça Xavier Ferreira não passava de aguaceiros e dunas de 

areia, só existia a Igreja São Pedro (1755) e  a Capela de São Francisco 

(1814), o prédio assistiu e fez parte do desenvolvimento da localidade. Em 

1877, o Comendador Antônio da Silva Ferreira Tigre, foi o último proprietário , o 

qual vendeu o prédio para a Intendência Municipal¹ em 1894, sendo ele o 

hospedeiro de todas as figuras importantes que passavam pela cidade, 

inclusive quando Dom Pedro II esteve em Rio Grande (1865) de passagem 

para Uruguaiana onde recebeu a rendição de Estigarribia (General Paraguaio). 

 De acordo com o   Decreto Lei n°40 de  30 de dezembro de  1941, na 

Gestão do Prefeito Roque Aita Júnior, foi designada uma verba complementar 

para reforma e ampliação do Arquivo Municipal. E conforme o Decreto n°4729 

de 5 de dezembro de 1985, instituiu o Regimento Interno do Centro Municipal 

de Cultura Inah Martensen, o Centro contava com a seguinte estrutura: a 

Galeria Municipal das Artes, Orquestra Municipal de Concertos, Patrimônio 

Histórico Cultural e Teatro Municipal. O Patrimônio Histórico Cultural era 

composto pelos órgãos: Acervo artístico-cultural; Arquivo Histórico Municipal e 

Núcleo de Arqueologia. Conforme os dados acima supomos que o Arquivo foi 

instituído antes de 1941 porém não foi encontrado registro que confirme sua 

criação e mudança de denominação de Arquivo Municipal para Arquivo 

Histórico Municipal. No entanto no Cadastro Nacional de Entidades 

Custodiadoras de Acervos Arquivísticos - CODEARQ, resolução n°28 do 

CONARQ, a qual diz que a data de criação do Arquivo Histórico Municipal é de 

15 de Janeiro de 1948 mas apenas menciona a vinculação do regulamento de 

serviços municipais criando a Secção de Pessoal e Arquivo dentro da diretoria 

de Administração, ou seja, não se coaduna com o Decreto n° 40 exposto 

acima. 

 O Arquivo tem sua sede localizado no prédio da Prefeitura Municipal de 

Rio Grande, se vincula a Secretaria de Município de Gestão Administrativa - 

SMGA, faz parte os profissionais atuantes no setor: duas Arquivistas, uma 

Auxiliar Administrativa, e duas estagiárias e em relação às características 

estruturais e organizacionais do Arquivo, é demonstrado de acordo com a 

Figura 1: 



 

Figura 1: Organização e estrutura 

 
Fonte: Membros do trabalho, 2016. 

 

Segundo o Regimento Interno - Decreto n° 9.923 de 5 de maio de 2008 

o arquivo tem por objetivo preservar o acervo documental do Executivo 

Municipal da Cidade do Rio Grande, a fim de permitir o acesso aos usuários. 

   Suas funções são atribuídas:  

I - recolher, adquirir e receber através de doações, o acervo arquivístico 

produzido pelos órgãos do Executivo Municipal, no exercício de suas funções; 

II - estender a custódia aos documentos de origem particular considerados de 

interesse público municipal, fontes estas que testemunham a evolução histórica 

da comunidade; 

III - resgatar através do acervo, a memória histórica e a identidade cultural do 

Município; 



 

IV - conservar, preservar e restaurar o acervo arquivístico, de acordo com 

normas técnicas, contidas neste Regimento e manter um Procedimento Global 

de Preservação, Conservação e Restauração do Acervo Documental; 

V - proceder a guarda do acervo arquivístico, de acordo com as normas 

técnicas previstas neste Regimento e elaboradas pela equipe técnica da 

instituição, os quais somente poderão sofrer alterações após avaliação dos 

procedimentos a serem adotados; 

VI - classificar o acervo documental de acordo com as técnicas arquivísticas 

adotadas; 

VII - viabilizar a transferência para o arquivo intermediário dos documentos 

produzidos pelas Secretarias Municipais, de conformidade com a legislação 

vigente; 

VIII - recolher como depósito os documentos produzidos e acumulados, com as 

características de arquivo permanente; 

IX - estabelecer diretrizes e normas, e exercer a supervisão, articulação e 

orientação técnica das unidades que desenvolvem atividades de protocolo e 

arquivos correntes, no âmbito do Poder Executivo do Município; 

X - proporcionar ao público em geral acesso a documentação, reservando para 

tal espaço adequado a pesquisa nas dependências do Arquivo Histórico 

Municipal; 

XI - realizar pesquisas de acervo e de caráter histórico-cultural; 

XII - divulgar, através de diferentes formas e veículos, o acervo, as atividades e 

as pesquisas realizadas pela Instituição; 

XIII - agenciar as ações e atividades que promovam a educação patrimonial; 

XIV - organizar e dinamizar o Sistema Municipal de Arquivos a ser implantado 

pela e para Administração Pública Municipal; 

 O arquivo localiza-se no Prédio da Prefeitura Municipal, no centro da 

cidade de Rio Grande, perto dos principais pontos turísticos do município como 

a Igreja Matriz São Pedro, Alfândega, Biblioteca Rio Grandense , Mercado 

Público e Cais do Rincão da Cebola. O arquivo se posiciona no primeiro piso 

do prédio, dividido em cinco peças, um anexo e uma área: uma sala para 

atendimento ao público, duas salas menores para acondicionamento de alguns 

documentos e atividades, o acervo documental se localiza na peça maior do 

prédio. Na sala de atendimento e de atividades diárias as paredes divisórias e 



 

o teto é constituído de gesso acartonado, o piso é de parquet, a porta de 

entrada é de vidro e possui uma abertura superior (Figura 2), a iluminação é 

mista, natural e artificial:  duas janelas dispostas nas peças de atendimento e 

atividade e uma na sala do acervo (Figura 3) e lâmpadas fluorescentes 

individuais (7 lâmpadas), assim como duas lâmpadas de emergência.  

 

Figura 2: Sala de atendimento 

 

Fonte: Membros do grupo, 2016. 

 

Figura 3: Janela 

 

Fonte: Membros do grupo, 2016. 



 

O mobiliário é composto por mesas de madeira, cadeiras de couro  e 

computadores, todos  distribuídos igualmente para cada funcionário, também 

possui armários  de madeiras e estantes de metal que  auxiliam  na guarda de 

materiais. 

A porta de entrada para o acervo documental é isolante corta fogo 

(Figura 4), suas aberturas são constituídas por uma janela com vista para a 

garagem onde ficam os carros dos funcionários , sendo esta o único meio de 

luminosidade natural, e uma porta simples de madeira que dá o acesso ao 

anexo (Figura 5) o qual possui uma janela que não se abre (Figura 6), que por 

sua vez também possui uma porta simples de madeira que faz passagem para 

a área aberta (Figura 7).  

 

Figura 4: Porta corta fogo. 

 

Fonte: Membros do grupo, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 5: Porta que da acesso ao anexo.  

 

Fonte: Membros do grupo, 2016. 

 

Figura 6: Janela que não abre. 

 

Fonte: Membros do grupo, 2016.  

 



 

Figura 7: Passagem para a área aberta. 

 

Fonte: Membros do grupo, 2016.  

 

O piso da sala do acervo é composto de cerâmica de cor branca (Figura 

8), suas paredes são de alvenaria e seu teto possui visivelmente uma estrutura 

de tesouras metálicas (Figura 9), com revestimentos parecendo ser algum 

isolante. A luminosidade é feita natural e artificialmente por 4 lâmpadas 

fluorescentes, de modelo canaletas duplas, e possui uma lâmpada de 

emergência grande (Figura 10). O mobiliário possui estantes artesanais em 

madeira (Figura 11), estantes, gaveteiros e armários de ferro (Figura 12), assim 

como alguns armários antigos em  madeira (Figura 13). 

 

Figura 8: Piso. 

 

Fonte: Membros do grupo, 2016. 



 

 

 

 

Figura 9: Teto. 

 

Fonte: Membros do grupo, 2016. 

 

Figura 10: Lâmpada de emergência.  

 

Fonte: Membros do grupo, 2016.  

 

 



 

 

 

Figura 11: Estantes. 

 

Fonte: Membros do grupo.  

 

Figura 12: Gaveteiro de ferro. 

 

Fonte: Membros do grupo, 2016.  

 

 

 



 

Figura 13: Armário de madeira. 

 

Fonte: Membros do grupo, 2016.  

 

O monitoramento do Arquivo é feito por câmeras de segurança, sendo 

que uma fica na porta de entrada e a outra dentro do acervo, possui o 

monitoramento da Guarda Municipal, funcionários internos da Prefeitura (Figura 

14). Para o combate a incêndio o arquivo possui dois extintores, um PQS BC 

para incêndio de líquidos inflamáveis e eletricidade e outro com Água para 

incêndio em aparas de papel e madeira, estão localizados dentro da sala do 

acervo, nestes é feita a troca regularmente quando fora da validade (Figura 

15). 

Figura 14: Câmeras de segurança. 

 

Fonte: Membros do grupo, 2016.  

 



 

Figura 15: Extintores.  

 

Fonte: Membros do grupo, 2016.  

 

Em relação a climatização, o acervo não possui aparelhos para adequar 

o clima no ambiente, possui apenas ventilação natural que faz corrente da 

janela com a porta para o anexo, sendo este um causador muito grave para a 

deterioração dos documentos, pois a temperatura oscila constantemente 

causando deformações nas fibras do papel assim como as proliferações de 

agentes biológicos. 

Salientamos também, por estar perto do cais, pela posição geográfica 

que se encontra, a possibilidade da ocorrência de enchentes é preocupante 

pois este evento já ocorreu no passado, e também a incidência da maresia e 

umidade nos documentos causando danos irreparáveis muitas vezes, o prédio 

em estilo neoclássico construído sobre pedras ajuda, de forma negativa, a 

absorção da umidade. 

A documentação está em processo de avaliação e a que já está avaliada 

é de idade intermediária e permanente, quanto ao gênero há um grande 

volume de massa documental textual, iconográficos, filmográficos, sonoros, 

micrográficos e cartográficos. 



 

Por se tratar de massa documental acumulada o processo arquivístico 

se dá primeiramente com a avaliação documental, a qual ocorre atualmente 

pelas Arquivistas gradativamente, reconstruindo a estrutura para a definição do 

plano de classificação e tabela de temporalidade (Figura 16). 

 

Figura 16: Massa documental acumulada.  

 

Fonte: Membros do grupo, 2016.  

 

Os documentos que possuem no Arquivo são datados a partir de 1849, 

até o momento esta é a data mais antiga encontrada, grande parte destes 

sendo manuscritos (Figura 17), carregam, muitas vezes, informações 

irrelevantes mas que possuem características únicas que podem definir o modo 

de como eram feitos os trâmites administrativos daquela época. Como exemplo 

podemos citar as licenças para abrir  no comércio, pedidos dos fiscais para 

demolições ou infrações no código de postura, pedidos de isenção de multas 

dadas pelos fiscais em desacordo com o código de posturas da cidade na 

época, informações da cadeia civil sobre os atos ocorridos, entre outros. Nesse 

período os documentos não apresentavam os tipos e espécies documentais 

definidos como os que se utiliza nos tempos de hoje, mas acredita-se ser estes 

documentos como os memorandos, ofícios, portarias, ordem de serviço, 

relatórios, todos referentes às atividades administrativas.  

 



 

Figura 17: Manuscritos. 

 

Fonte: Membros do grupo, 2016. 

 

Com o passar dos anos, o Arquivo recebeu documentações das 

Secretarias que fazem parte da Prefeitura, esses documentos relatam as 

atividades meio e fim administrativas referente ao cotidiano de cada setor, 

sendo memorandos, portarias, apostilas, decretos, decretos-lei, leis, ofícios, 

alvarás de licença, entre outros.  

Também possui um acervo fotográfico, que contém cerca de 900 fotos, 

que  constam as atividades da Prefeitura juntamente com as secretarias, no 

decorrer dos  mandatos de prefeitos, como as obras, inaugurações, e festejos 

da cidade. Fitas VHS, DVD e Cd, Microfilmes estes, assim como as 

fotografias,  possuem registros variados das atividades da Prefeitura Municipal 

no decorrer dos anos, como a mostra a seguir (Quadro 1) com as quantidades 

até o momento contabilizadas. 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro 1: Quantidade de documentos 

Quantidade Suporte 
Técnica de Registro / 

Gênero Atividades/função/assunto Unidade 
Data 

Limite Conservação 

144 rolos filme 35mmx30.5m Microfilmagem Projetos Arquitetônicos 
  

razoável 

11 rolos filme 35mmx30.5m Microfilmagem Impostos de veículos 
  

razoável 

56 rolos filme 16mmx30.5m (100ft) Microfilmagem Projetos arquitetônicos 
  

razoável 

101 rolos filme 16mmx30.5m (100ft) Microfilmagem Cadastro imobiliário 
SMF / SMCP / 

SMF 1979 razoável 

80 rolos filme 16mmx30.5m (100ft) Microfilmagem Compras/licitações 
 

1975-
1977 razoável 

7 rolos filme 16mmx30.5m (100ft) Microfilmagem Sem identificação SMCP 
 

razoável 

14 rolos filme 16mmx30.5m (100ft) Microfilmagem Sem identificação 
  

deteriorado 

57 rolos filme 16mmx30.5m (100ft) Microfilmagem Fichas financeiras / folha de pgto 
 

1976 razoável 

50 rolos filme 16mmx30.5m (100ft) Microfilmagem 
Relatório Bancário / Funcionários 

exonerados 
  

razoável 

5 rolos filme 16mmx30.5m (100ft) Microfilmagem Sem uso 
  

deteriorado 

3 unidades Fita cassete Sonoro Sem identificação 
  

razoável 

06 unidades Boninas grandes (moviola?) Audiovisual Sem identificação 
  

razoável 

65 unidades 
Clichês (madeira e placa de 

metal) 
Tipografia / 

Tridimensional 

Plantas / Tubulações / Caixa d'agua / 
escolas / monumentos / praças / imóveis no 

cassino e cidade / festa do mar .... 
 

1922 e 
1971 razoável 

215 unidades Cds e Dvs Audiovisual 
IPTU / Programas Cidade Nossa / 

Festividades / Projetos Secretarias 
2003-
2010 bom 

279 unidades Fitas VHS Audiovisual 
Carnaval / Obras / Limpeza / Eventos / 

Audiência / Solenidades / Reuniões Secretarias 
1999-
2005 razoável 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal, 2016. 

 

 



 

O acervo possui uma máquina microfilmadora, onde auxilia na 

reprodução dos microfilmes. Possui plantas elétricas, de tubulações e 

arquitetônicas da cidade de Rio Grande, como prédios históricos como também 

a planta baixa do Pórtico com a construção em si. Alguns terrenos possuem 

além da planta baixa as certidões das escrituras dos terrenos, sendo estes 

documentos de tamanho maior que a folha A4, e possuem gramatura diferente 

que a normal parecendo títulos. Dispõe de um grande volume de livros, 

coletâneas diversas, como leis e bibliográficas, mas a maioria são protocolos 

de variados anos. Mesmo sabendo que deveriam ser eliminados em dois anos 

após seu prazo pelo CONARQ, estes que permanecem guardados, são 

considerados históricos  por se tratar de documentos que possuem a 

gramatura, grafia e estrutura totalmente diferente dos padrões de hoje. 

Reportagens de jornais chamados de clipping, que relatam alguma notícia 

referente a Prefeitura ou ao Município possuem um número considerável.  

Esses documentos nos mais diversos suportes que possui o Arquivo 

estão sendo analisados pelas Arquivistas, as atividades e aplicação das 

funções arquivísticas no Arquivo ainda estão sendo estruturadas, como dito 

acima, há uma massa documental acumulada, portanto a aplicação destas 

funções se dá primeiramente com a avaliação documental e a partir disto a 

identificação das funções e das atividades pela identificação dos tipos de 

documentos encontrados e seu conteúdo, e assim paulatinamente irá se 

estruturar o plano de classificação e sucessivamente a tabela de temporalidade 

definitiva e os mecanismos de difusão serão melhorados. Inclusive já com a 

avaliação ocorrida, existem inúmeros documentos já listados para a eliminação 

como cópias e formulários em branco por exemplo.  

Todas estas ações estão sendo realizadas de acordo com as legislações 

vigentes, as recomendações do CONARQ e do Arquivo Nacional, dentro do 

possível e da realidade da instituição, inclusive a reestruturação do regimento 

interno do arquivo, e a nova estrutura da comissão de avaliação, ações que 

levam algum tempo, pois na administração pública há a necessidade de vários 

trâmites necessários para a conclusão. 

O Arquivo dispõe de visitas técnicas para pesquisadores, professores, 

alunos e também para a comunidade, concede pesquisas documentais que são 

realizadas no local, não há empréstimos de documentos, se necessário, e em 



 

documentos não deteriorados ou em risco, faz-se a reprodução fotográfica e 

encaminhada por e-mail ao usuário. 

A situação do acervo, em geral, é bastante deteriorada, a maioria é 

acondicionada em pacotes empilhados em palhetes, outra parte estão em 

estantes de madeira artesanais, e outra parte em estantes e armários de ferro, 

com presença de fungos, traças, piolho de livro, brocas, mofo, marcas de clips, 

grampos enferrujados, documentos rasgados, mal acondicionados deixando-os 

dobrados e marcados. 

A medida que se inicia a abertura de algum pacote, é necessário uma 

higienização mecânica e química mesmo antes da avaliação, pois pode causar 

alguma reação ao funcionário pelo contato com alguma destas infestações 

acima descritas, e os documentos já avaliados estão sendo acondicionados e 

identificados corretamente. 

3.3 Planejamento das atividades 

 

Em relação às atividades de planejamento para a execução da proposta 

de projeto, partiram do fato de duas integrantes do grupo realizarem estágio no 

local, identificando a extrema necessidade da construção de um Plano de 

Emergência. Com isso, apresentamos a proposta para as responsáveis pelo 

arquivo e iniciou-se a coleta de dados para a realização do diagnóstico e com 

os dados coletados, deu-se início ao planejamento do projeto. 

3.4 Metodologia de execução  

 

A primeira etapa consistiu na coleta de dados para a construção do 

diagnóstico, essa etapa foi executada no mês de setembro pelas integrantes 

que já realizam o estágio no local, no qual obtiveram informações de forma 

mais direta. Após a realização do diagnóstico arquivístico, deu-se início a 

identificação dos fatores de riscos existentes e com estes a elaboração da 

proposta do projeto arquivístico juntamente com a revisão de literatura.  

A elaboração do projeto constitui-se em outubro e novembro com a 

definição e ordenação das ideias e dos fatores de risco para a continuidade da 



 

proposta de implantação do plano de emergência no Arquivo Histórico 

Municipal. 

O projeto será apresentado e a proposta será discutida com os 

responsáveis e os profissionais do Arquivo e a viabilidade da possível 

implantação em novembro. Se for aprovado o projeto pela Administração 

Municipal o acompanhamento deverá ser realizado pelas Arquivistas da 

instituição. 

3.5 Cronograma 

 

 Segue o cronograma de atividades de acordo com o Quadro 2: 

Quadro 2: Cronograma 

Atividades AGO SET OUT NOV 

Definição do projeto e concordância do responsável 
pelo Arquivo 

x 
   

Definição de objetivos  
 

x 
  

Diagnóstico arquivístico 
 

x 
  

Revisão de literatura 
 

x x 
 

Elaboração da proposta do projeto 
  

x x 

Apresentação e entrega do projeto 
   

x 

Fonte: Membros do grupo, 2016. 
 

3.6 Recursos e orçamento   

  

 Segue o orçamento do projeto de acordo com o Quadro 3: 

Quadro 3: Orçamento 

Itens Quantidade Valor total 

Folhas A4 10 pacotes R$150,00 
 

Envelopes  10 caixas R$50,00 



 

Caixa de Poliondas 3.000 
caixas 

R$9.000,00 

Computador 03 
unidades 

De uso das acadêmicas 

Digitalizadora 01 unidade De uso das acadêmicas 

Luvas 01 caixa R$15,00 

Máscaras 01 caixa R$8,00 

Lápis 2B 01 caixa R$7,00 

Rolo de papel pardo 01 caixa R$30,00 

Tesoura 01 unidade R$5,00 

Régua  01 unidade R$3,00 

Estilete 03 
unidades 

R$15,00 

Placas de saída de 
emergência 

03 
unidades 

R$ 60,00 

Iluminação de emergência 
grandes 

06 
unidades 

R$480,00 

Estantes de aço 40 
unidades 

R$6.000,00 

Reforma do anexo 
 

Será feito um orçamento 
específico com os profissionais 
do arquivo.  

Reforma do piso 
 

Será feito um orçamento 
específico com os profissionais 
do arquivo. 

Abertura de uma saída de 
emergência 

 

Será feito um orçamento 
específico com os profissionais 
do arquivo.  

Remoção da tela fixa na 
janela do arquivo 

 

Será feito um orçamento 
específico com os profissionais 
do arquivo. 

Climatização 
 

Será feito um orçamento 
específico com os profissionais 
do arquivo. 

Lâmpadas adequadas 
 

Será feito um orçamento 



 

específico com os profissionais 
do arquivo. 

Manutenção periódica da 
fiação 

 

Será feito um orçamento 
específico com os profissionais 
do arquivo. 

Bombas de sucção 
 

Será feito um orçamento 
específico com os profissionais 
do arquivo. 

Grelhas de drenagem 
 

Será feito um orçamento 
específico com os profissionais 
do arquivo. 

Armadilhas para insetos e 
roedores 

15 
unidades 

R$ 200,00 

Dedetização 
 

Será feito um orçamento 
específico com os profissionais 
do arquivo. 

Sensor de presença 4 unidades R$ 200,00 

Mapoteca 
 

Será feito um orçamento 
específico com os profissionais 
do arquivo. 

Tubos de projeto 50 
unidades 

R$ 1500,00 

Película Fumê 01 unidade R$ 100,00 

Depurador de gordura 01 unidade R$ 200,00 

Detector automático de 
incêndio  

2 unidades R$ 400,00 

O monitoramento das 
câmeras para gravar as 
imagens 

 

Será feito um orçamento 
específico com os profissionais 
do arquivo.  

TOTAL sem os orçamentos 
específicos 

 

R$ 18.023,00 

Fonte: Membros do grupo, 2016.  

 



 

4 PROPOSTA  

 

Este plano, visa estabelecer uma política interna para a preservação de 

acervos diante de ocorrências diversas, além de auxiliar os profissionais do 

setor a como devem proceder em meios ao risco de água, fogo, furtos, 

vandalismos, fatores  climáticos, gases poluentes como também as forças 

físicas. Pretendemos com este trabalho demonstrar a melhor maneira para a 

prevenção desses fatores assim como a estabilização dos mesmos caso já 

tenha sofrido o dano, sendo assim, Sherelyn Ogden (2001) enfatiza a 

importância e o planejamento na construção dos Planos de Emergência: 

 
“Para qualquer acervo, o perigo de calamidade é uma combinação 
dos riscos ambientais com a vulnerabilidade dos prédios, dos 
sistemas  mecânicos e dos acervos. O levantamento dos riscos em 
toda a instituição é a melhor maneira de avaliar estes fatores. A 
pesquisa de acontecimentos passados e problemas anteriores 
também ajudará na identificação dos perigos.” (OGDEN, Sherelyn. 
2001, p. 7-8) 

 

Destacamos que a principal atividade da construção do Plano de 

Emergência, consiste na identificação de fatores de riscos do arquivo, nesse 

contexto, passamos a identificar os riscos possíveis de acordo com o 

diagnóstico apresentado e as propostas de implementação de soluções desses 

riscos 

Riscos de incêndio: Como mencionado o prédio já sofreu um sinistro 

de incêndio por curto circuito, não havendo manutenção das instalações 

elétricas, não possui sistema de detecção automática de incêndio; existe uma 

porta corta fogo porém o piso embaixo da porta é de madeira não sendo 

adequado; os suportes são inflamáveis; parte da documentação está 

obstruindo a passagem; não há plano de evacuação; não há saída de 

emergência; a janela da sala do acervo com vista para a garagem é obstruída 

por uma tela presa por parafusos (Figura 18), a única saída da sala que contém 

o acervo é para o anexo que não possui outra saída ou a porta que entra para 

a sala onde compõem a parte administrativa do arquivo.  

 

 

 



 

Figura 18: Tela. 

 

Fonte: Membros do grupo, 2018.  

 

Sugestão em caso de incêndios: Pelo fato de existir uma grande 

massa documental acumulada, incêndios provocados por combustíveis (como 

o papel, madeira presentes no arquivo), calor e oxigênio é aconselhado a 

distribuição de extintores classe A (água pressurizada) por todo os cômodos do 

arquivo, priorizando a sala de entrada por ser o local mais acessível e também 

possuir documentação, já que este só se encontra na sala do acervo.  

Para a instalação de um sistema de detecção automática de incêndios, 

sugerimos o detector automático de chama, que de acordo com a NBR 

9441/1998 que define a execução de sistemas de detecção e alarme de 

incêndio:  

 
“O Detector automático de chamas é o dispositivo destinado a atuar 
em resposta a uma radiação de energia, dentro ou fora do espectro 
visível, resultante de um princípio de incêndio dentro da sua área de 

captação (visão).” (NBR 9441/1998) 

 

Além dos riscos diretos provocados pelo fogo, sugerimos em nosso 

orçamento a reforma no anexo, no piso de madeira que fica embaixo da porta 

corta fogo e remoção da tela fixa na janela do arquivo que é obstruída, que 



 

será proposto com a implementação do projeto.  Em relação a evacuação do 

prédio em caso de incêndios, sugerimos a abertura de uma porta de 

emergência para a garagem, alertamos também para a importância de cursos 

disponibilizados pela Defesa Civil ou do Corpo de Bombeiros da cidade aos 

profissionais do Arquivo, além da importância do manuseio dos extintores.  

Risco de inundação: o prédio é localizado próximo ao cais e devido a 

cidade ser pouco acima do nível do mar e ser um local de escoamento das 

águas de boa parte do Estado em época de chuvas intensas o risco é 

relevante, pois já ocorreu em épocas passadas;  quando chove é 

bastante  comum as ruas alagam,  assim como o cais, não dando vazão 

suficiente. Dessa forma uma inundação no acervo é iminente  por se tratar de 

um prédio que possui as janelas muito baixas  (Figura 19), a água alcançaria 

com êxito os documentos  como também todos os materiais de que o acervo 

possui. Em se tratando de infiltrações (Figura 20), a  parte do anexo 

possui  nas paredes, por ser um local sem estrutura adequada as paredes com 

tantas infiltrações correm o grande risco de desabar. O teto que é constituído 

de madeira está deteriorado devido às infiltrações e as telhas onde podemos 

ver devido a falta do teto (Figura 21), estão com algumas goteiras. Não 

esquecendo das tubulações de água que passam muito perto a documentação. 

Dentro da própria sala de anexo possui uma pia com torneira (Figura 22), 

sendo esta possivelmente seu cano que deve passar perto do acervo. 

Os  banheiros e a cozinha também se localiza próximo ao Arquivo, ou seja, 

tubulações perto também, o que pode ocasionar mais infiltrações como 

terríveis vazamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 19: Janelas baixas. 

 

Fonte: Membros do grupo, 2016.  

 

Figura 20: Infiltrações. 

 

Fonte: Membros do grupo, 2016.  

 



 

 

Figura 21: Infiltrações. 

 

Fonte: Membros do grupo, 2016.  

 

Figura 22: Pia com torneira.  

 

Fonte: Membros do grupo, 2016. 

 

 

 

 

 



 

Sugestão em caso de inundações:  Como parte do acervo encontra-se 

em cima de palets , sugere-se a retirada destes e acondicionar em estantes no 

mínimo 22 cm acima do piso, a instalação de bombas de sucção, grelhas de 

drenagem por fora do prédio, a reforma do anexo onde existem infiltrações, e a 

retirada de tubulações e ligações de torneira, além do monitoramento do nível 

de água do cais, localizado perto do prédio, juntamente com os órgãos 

responsáveis, inclusive o serviço de meteorologia, essencial para a prevenção 

e salvamento prévio dos documentos ou parte dele. 

Risco de infestação de pragas: por ser uma documentação 

acumulada, sem o total tratamento e ter infiltrações e umidade vinda do anexo, 

existem vários tipos de pragas como, aranhas, ratos, fungos, brocas, piolho de 

livro, traças. O acervo não possui armadilha para roedores, nem para as outras 

pragas. 

Sugestão em caso de infestação de pragas: Seria a climatização 

adequada, dessa forma a temperatura não oscilaria e não aumentaria as 

pragas existentes, a instalação de armadilhas para insetos e roedores, a 

contratação de empresa de dedetização e o monitoramento do acervo 

periodicamente, assim como não levar alimentos para o local e manter sempre 

higienizado o local. 

Risco de interferência humanas: furtos, vandalismo, invasão, o 

arquivo se localiza no mesmo prédio da administração, a porta do arquivo é de 

vidro, de fácil acesso, a chave encontra-se no hall de entrada em uma caixa 

aberta, apesar de existir a guarda municipal, um pequeno descuido qualquer 

pessoa poderá pegá-la, pois existe muita circulação de pessoas, e uma das 

janelas do arquivo possui vista para a garagem, onde também circulam 

pessoas, e o portão da mesma não é seguro, o monitoramento por câmeras 

não é gravado. Em se tratando dos documentos que também podem sofrer 

roubo, o manuseio inadequado dos mesmos também pode causar danos, 

quebrando as fibras do papel ocasionando algumas vezes perda da 

informação. 

Sugestão em caso de interferências humanas: Se sugere 

monitoramento constante ao arquivo, sendo que este deverá ser gravado e de 

possível acesso acesso às  imagens as Arquivistas, aos usuários do acervo 

deve se exigir que não entre no acervo documental, só em caso das 



 

Arquivistas acompanharem no local, ao ser feita a pesquisa o usuário deverá 

deixar seus materiais em local discriminado, e só utilizar lápis e bloco de 

anotações, não podendo levar nenhum tipo de alimento ou líquido para o local 

onde será feita a pesquisa, e receber das Arquivistas normas de como 

proceder com os documentos assim como receber e usar os epi´s adequados 

para manuseá-los corretamente. Se nota a grande importância da instalação de 

um sensor de presença para a porta de entrada do setor, dessa maneira a 

presença de qualquer pessoa que adentra o Arquivo será percebida 

rapidamente. 

Riscos de Sistemas de Iluminação: A iluminação no acervo se faz por 

lâmpadas fluorescentes, sendo que cinco ficam na parte Administrativa uma 

em cada sala, e no acervo possui 6 fluorescentes tipo canaleta dupla, como o 

acervo só possui uma abertura de luz é necessário manter as luzes 

permanentemente acesas para a localização dos documentos, que por 

sinal  ficam muito próximas aos documentos, causando deterioração da lignina 

aos documentos. O acervo possui também lâmpadas de emergência sendo 

uma na entrada e uma maior no acervo. A luz solar que entra no acervo é tão 

somente a da janela e a porta que dá acesso ao anexo que por fim dá acesso a 

uma pequena área aberta, apesar de ser luz solar ela também causa danos ao 

acervo, como se percebe na foto, quando o sol está muito forte ele adentra o 

arquivo diretamente nas estantes onde se localizam os documentos, 

permanecendo dessa forma por algumas horas. 

Sugestão do sistema de iluminação: Como sabemos que a 

deterioração  é causada pelo uso excessivo da luz artificial  e solar aos 

documentos, sugerimos que o acervo deve possuir lâmpadas com sensor de 

presença, para que quando o acervo não estiver sendo pesquisado as luzes 

permanecem apagadas e somente ligam quando alguém entrar e apagar 

automaticamente quando saírem, dessa forma além de preservar os 

documentos também se economiza luz elétrica. Sobre a luz solar que invade 

pela janela, indicamos a película no vidro fume, dessa forma a luz não entrará 

no acervo de maneira tão intensa como esta. 

Riscos de gases poluentes: O acervo está localizado no interior do 

prédio da Prefeitura, literalmente ele fica no meio da cozinha e da garagem. O 

acervo sofre constantemente com os gases liberados pelos carros, por estes 



 

estacionarem próximo a janela do acervo, os gases vêm diretamente aos 

documentos. Por outro lado, a cozinha traz cheiros específicos de comida, 

como frituras. Contudo pela localização perto da cozinha se supõe que perto do 

arquivo possua encanamentos que levam água até a mesma, assim como 

possui também cascos de  gás de cozinha, o que se percebe um perigo 

iminente. 

Sugestão para o risco de gases poluentes: A primeira sugestão seria 

a mudança da localização do acervo, mas como sabemos que essa sugestão 

está fora de cogitação, o melhor é tentar diminuir os gases. Sugerimos não 

para o Arquivo mas para a cozinha a compra de um Depurador de gordura, 

dessa forma o cheiro não viria para os documentos 

Riscos de manuseio ao documento: Embora não se relata muito 

sobre a força física causar dano ao patrimônio documental, associada a 

manuseios e transportes incorretos, este é um fator que causa grande danos 

aos documentos assim como qualquer outro fator.  

Sugestão para o manuseio correto: Em relação aos riscos de 

manuseio aos documentos, deve-se seguir normas para saber como manusear 

corretamente um documento, e este deve ser exigido e orientado pelo 

profissional Arquivista quando o documento sofrerá deslocamento de local. 

Para o transporte dos documentos em caixa se sugere um carrinho para a 

locomoção adequado, proporcionando que os documentos não sofra com 

trepidações, que possua proteção ao redor para que os documentos no trajeto 

não caiam. Não sobrecarregar as estantes com os documentos, verificar se os 

espaços entre as caixas está adequado, se não, removê-los para outra estante; 

acondicionar os documentos em tamanhos e suportes ideais, como 

as  plantas  arquitetônicas indicamos o tubo para projetos, ou uma mapoteca 

dessa forma os documentos não sofreram danos e seriam melhor conservados. 

Aos usuários deve se  sempre discriminar  as normas e procedimentos, 

exaustivamente, como proceder ao manusear os documentos assim como 

disponibilizar os epi´s adequados e necessários para a pesquisa, descrever 

quais os materiais que eles podem usar no momento da pesquisa, como o lápis 

e  bloco de anotações, não levar para o acervo líquidos ou sólidos, não entrar 

molhado na sala do acervo em caso de chuva deixar o guarda-chuva no local 

designado, saber como manusear o documento em si e cuidar para que o 



 

usuário ao examinar o documento não apoie seus braços como também não 

fazer anotações nem colocar post it, clips, nem marcadores nos documentos e 

por último mas não menos importante tirar fotos apenas sem flash e com a 

autorização das Arquivistas. 

Risco a vida humana: Não se pode esquecer da vida dos profissionais 

que trabalham no Arquivo, estes por sua vez trabalham em situações 

insalubres por conta das pragas encontradas no acervo, assim como 

infiltrações nas paredes, mofo e gases expelidos dos automóveis, como o 

monóxido de carbono (CO)  com possíveis vazamentos de água ou até mesmo 

enchentes. Verificou- se também que o Arquivo não possui saída de 

emergência, o que dificulta a evacuação. 

Sugestão para o risco a vida humana: Sempre e sem discussão a 

vida do profissional está em primeiro lugar. Se tratando de pragas o Arquivista 

deve usar junto com o Auxiliar Administrativo e estagiários todos os epi´s 

adequados para trabalharem no acervo, como jaleco, luvas e se necessário for, 

óculos de proteção junto com touca para os cabelos. Os Arquivistas devem 

sempre dar a boa impressão aos seus estagiários, colegas de profissão, como 

aos usuários do local. Sugerimos as Arquivistas manter sempre atualizados os 

números de telefones importantes, assim como manter esses números em 

local visível de todos que adentrarem ao Arquivo, nesta lista deve conter: 

Bombeiros, Polícia, Ceee e Corsan e Defesa Civil, para casos mais graves, e 

outra lista sendo essa de acesso somente aos funcionários do Arquivo, os 

números de telefone da: Dirigente do núcleo de arquivo, das Arquivistas que ali 

trabalham, da Auxiliar Administrativa e dos estagiários (APÊNDICE B). O 

acervo deve possuir chave apenas para os Arquivistas e Auxiliar Administrativo 

e deverá ter uma cópia na recepção do prédio, sendo que esta só será usada 

em caso de emergência.  

Ao se tratar de evacuação o Arquivo não possui saída de emergência, 

esta deveria ser aberta na sala do acervo com abertura para a garagem, esta 

sala foi construída muitos anos depois do prédio, acredita-se que será 

autorizada a abertura da saída de emergência, pois, como já mencionado o 

prédio é tombado e histórico, sugerimos também a melhor disposição de placas 

de sinalização para a saída do prédio, e sugerir que a porta que fica perto do 



 

Arquivo e que dá acesso a rua permaneça aberta mas com um guarda a 

postos, auxiliaria no caso de evacuação do prédio. 

 Risco quanto ao salvamento da documentação: deverá se 

estabelecer critérios de quais documentos terão prioridade, para isso conta-se 

com o conhecimento total do acervo, sabe-se que o trabalho arquivístico ainda 

está em andamento, a massa documental acumulada ainda não foi totalmente 

avaliada e portanto ainda não se tem as características reais total do acervo, 

uma boa parte que já está acondicionada corretamente se refere a época mais 

antiga até o momento encontrada, a da Intendência Municipal, esta se encontra 

nas salas de consulta e atividade, outros tipos documentais também já foram 

analisados como decretos, Leis, títulos e documentos referente a administração 

municipal, todos estes considerados permanentes. 

 Sugestão quanto aos documentos em caso de sinistro: Elenca-se 

alguns itens que devem ser listados, para que caso ocorra o sinistro estes 

serão os prioritários ao salvamento. Deve se manter em  fácil acesso para os 

funcionários do arquivo, esta relação de documentos: a importância histórico-

cultural, o grau e frequência de consulta, a documentação sobre a Intendência 

Municipal já organizada, documentação referente a leis, regulamentos, 

decretos, documentação referente a registros de imóveis, títulos, bens, 

registros da própria administração municipal, documentação comprobatória de 

funcionário. Sugerimos também digitalização dos mesmos, caso não for 

possível salvar o físico, o digital prevalecerá.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 CONCLUSÃO  

 

Para a realização do projeto o grupo pesquisou e analisou outros planos 

de emergência, a bibliografia da área, bem como normas de segurança 

existentes, para subsidiar o projeto iniciamos com o conhecimento da 

instituição através da realização do diagnóstico demonstrando os fatores e 

riscos que julgamos relevantes para a proposta do Plano de Emergência. 

Sabe-se que vários são os fatores relevantes para a efetiva 

implementação do projeto, por ser uma instituição pública, a burocracia 

existente causa uma certa morosidade em relação aos trâmites, mas acredita-

se que esse possível empecilho não se aplicará neste caso visto que os 

argumentos são válidos, importantes e urgentes. Buscamos também retratar 

sobre a importância do Arquivo Histórico Municipal da cidade de Rio Grande, 

visto que o mesmo possui documentos com um grande valor, no qual retrata 

toda a vasta característica cultural da cidade mais antiga do Estado do Rio 

Grande do Sul e em razão disso justifica-se a proposta de um Plano de 

Emergência eficiente para auxiliar na gestão do arquivo.  

Consideramos com esse trabalho que a implantação de um Plano de 

Emergência no Arquivo Histórico Municipal se faz necessário para a 

conservação e preservação da documentação assim como a vida humana, não 

são meras conjecturas empíricas pois como nos orienta a Lei 8159 de 8 de 

Janeiro de 1991 já no seu artigo primeiro: 

 
Art. 1º - É dever do Poder Público a gestão documental e a proteção 
especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à 
administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como 
elementos de prova e informação.” (Lei 8.159 de 8 de janeiro de 
1991). 

 

E ainda acrescenta no Artigo 25: 
 

“Art. 25 - Ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e 
administrativa, na forma da legislação em vigor, aquele que 
desfigurar ou destruir documentos de valor permanente ou 
considerado como de interesse público e social.” (Lei 8.159 de 8 de 
janeiro de 1991). 

 

Considerando essas diretrizes é de suma importância que todos os 

profissionais arquivistas que operam em órgãos públicos ou não, atuam de 

forma a demonstrar a importância do fazer arquivístico para a efetiva 



 

preservação e conservação dos elementos que por si só contam a história de 

uma sociedade e contribuir com a conscientização por parte dos gestores. Esta 

é uma das observações que o grupo considera como crucial para o 

entendimento real da profissão, no que diz respeito a arquivos permanentes, 

além disso, vários foram os conhecimentos adquiridos ou reforçados com o 

decorrer da elaboração do projeto, como o exercício de organização das 

informações obtidas, a análise de riscos, a coerência com a realidade da 

instituição, a importância do trabalho em grupo, agregando também o 

conhecimento da área de segurança. 

A proposta do Plano de Emergência poderá ser o início de um trabalho a 

ser desenvolvido pelas Arquivista da instituição, podendo ser alcançada por 

todos os outros setores ou áreas da administração municipal, que não 

contemple esta ferramenta, portanto acreditamos que apesar dos custos iniciais 

serem altos pelo fato de ter várias modificações no Arquivo, ainda sim será 

menor do que a tentativa de recuperação do acervo após um sinistro ou pior, a 

perda humana, irreparável e sem precedentes. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em participar e liberar as 

instalações da empresa (nome da empresa), da qual sou (proprietário/ 

representante legal) para a realização do trabalho da disciplina “Projetos e 

Sistemas de Arquivos” (código institucional 10267) do Curso de Arquivologia da 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG), executado pelos acadêmicos 

(nomes), sob a orientação do Professor Me. Dhion C. Hedlund. 

 

Afirmo que aceitei por minha própria vontade, sem receber qualquer 

incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de 

colaborar para o sucesso da pesquisa, autorizando a divulgação e publicação 

das informações atinentes à realização deste trabalho em âmbito acadêmico. 

Rio Grande, (data atual). 

 

 

_______________________________________________ 

(Nome e cargo responsável pela empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B – LISTA TELEFÔNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOMBEIROS 191 

CEEE 0800 721 2333 

CORSAN 0800 646 6444 

DEFESA CIVIL 199 

POLÍCIA 191 

Dirigente do  Núcleo (53) xxxxxxxx 

Arquivista (A) (53) xxxxxxxx 

Arquivista (B) (53) xxxxxxxx 

Auxiliar Administrativo (53) xxxxxxxx 

Estagiária (A) (53) xxxxxxxx 

Estagiária (B) (53) xxxxxxxx 


