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Procedimentos  de  organização,  higienização  e  conservação  no  projeto:
Tratamento  técnico  e  digitalização  do  acervo  documental  da  Pastoral
Indigenista/Centro  de  Defesa  e  Promoção  dos  Direitos  Humanos/CDPDH  da
Arquidiocese de Fortaleza. RESUMO O presente trabalho tem por objetivo abordar
a  primeira  etapa  do  processo  de  tratamento  técnico  (identificação/arrolamento,
higienização,  conservação  curativa,  classificação,  acondicionamento  e
armazenamento) e digitalização do acervo documental referente à documentação
do  acervo  da  Pastoral  Indigenista/Centro  de  Defesa  e  Promoção  dos  Direitos
Humanos/CDPDH  da  Arquidiocese  de  Fortaleza.  Nesta  primeira  etapa  o  projeto
abrange o processo de identificação do acervo retirando a sujidade mais grosseira
proveniente  de  fatores  químicos,  ambientais  e  biológicos,  bem  como
acondicionando em caixas arquivo que ficam dispostas em prateleiras de modo a
causar  menores  danos  para  a  documentação  de  forma  que  possam  ser
encontradas  com  facilidade  para  o  tratamento  técnico.  Respeitando  as  normas
técnicas de trabalho, há a utilização dos EPIs (Equipamento de Proteção Individual)
para  a  proteção  dos  profissionais  que  manuseiam  a  documentação  e  os
equipamentos  adequados  para  a  retirada  da  sujidade  (trincha  e  espátula).  Neste
processo há a retirada de clips, grampos e pastas (suspensa/arquivo), pois muitos
já estão em estágio avançado de oxidação e sujidades influenciando no processo
de  degradação  do  acervo.  O  acondicionamento  temporário  é  realizado  com
poliéster  e  caixa  arquivo  na  identificação/registro  é  utilizado  lápis  6B  para  não
impactar  o  suporte  do  acervo.  A  documentação  está  em  suportes  diversificados,
compostas por espécies: estatutos, resoluções, cartas, fotografias etc. Esperamos
ao final do projeto ter uma documentação tratada, classificada e digitalizada a fim
de que pesquisadores e interessados possam ter acesso para fazer consulta com
comodidade, facilidade e economia de tempo durante a pesquisa.
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