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Visão Geral dos  
Guias de História da Igreja: Centros de Preservação 
de Registros
Propósito: Os registros da história da Igreja devem sempre ser armazenados em ambientes seguros e 
cuidadosamente controlados. Para que os registros sejam bem acondicionados, eles podem ser armazenados 
pelo Departamento de História da Igreja em Salt Lake City, Utah, ou em centros de preservação de registros 
autorizados em outros locais do mundo. Além de armazenamento, esses centros oferecem um local para 
doação e digitalização de registros. Os registros digitais passam a fazer parte da biblioteca online do 
Departamento de História da Igreja.

Princípios-Chave:
•	Os	registros	armazenados	em	um	centro	de	preservação	de	registros	fazem	parte	da	coleção	do	

Departamento de História da Igreja e estão sujeitos às normas do departamento.

•	O	manuseio	adequado	dos	registros	e	o	uso	de	recipientes	de	armazenamento,	como	pastas	sem	
ácido, capas plásticas e caixas de arquivo reduzirão drasticamente o risco de causar danos aos 
registros.

Processo: Há cinco passos para receber os registros.

Desembalar Catalogar Identificar Encaixotar Armazenar

 1. Desembale o registro, se necessário.
•	Verifique	o	conteúdo	do	pacote	e	informe	quaisquer	danos	à	empresa	responsável	pelo	envio.

•	Informe	a	pessoa	que	enviou	o	pacote	que	ele	chegou	em	bom	estado.
 2. Catalogue o registro.

•	Para	os	registros	enviados	pelo	consultor	de	história	da	Igreja,	examine	a	planilha	de	catalogação	e	
assegure-se de que ela tenha sido preenchida corretamente; para doações feitas diretamente ao cen-
tro, faça uma planilha de catalogação e preencha as informações necessárias.

•	Coloque	o	próximo	número	de	identificação	disponível	(um	número	de	referência	único)	no	registro.
 3. Identifique o	registro	escrevendo	o	número	de	identificação	na	pasta	sem	ácido.	Para	registros	que	

não	caibam	em	uma	pasta,	como	livros,	papéis	grandes	e	objetos,	siga	as	instruções	de	identificação	na	
página 8.

 4. Encaixote o registro colocando-o cuidadosamente em uma caixa de arquivos para armazenamento e 
depois	escreva	o	número	de	identificação	do	lado	de	fora	da	caixa.

 5. Armazene	o	registro	em	um	espaço	disponível	na	área	designada	para	o	armazenamento,	registre	o	
local do armazenamento na planilha de catalogação e envie um e-mail da planilha atualizada para 
churchhistoryacquisitions@LDSchurch.org.
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Introdução

O Departamento de História da Igreja segue um 
mandamento contido nas escrituras de preservar 
os registros de importância histórica para futuras 
gerações	(ver	D&C	21:1;	69:3,	8;	85:1–2).	Para	melhor	
cumprir esse mandamento, os registros devem ser 
armazenados em um lugar seguro e ambiental-
mente controlado. Desde os primórdios da Igreja, os 
registros têm sido reunidos na sede da Igreja para 
serem	salvaguardados.	No	entanto,	a	fim	de	melhor	
atender às necessidades da Igreja mundial, os 
registros podem agora ser armazenados em centros 
de preservação de registros autorizados em outros 
locais do mundo.

Acesso aos Registros da História 
da Igreja
O acesso a muitos dos registros históricos da Igreja 
será	possível	por	meio	do	site	history.LDS.org.	Além	
disso, será criada uma rede de centros de História 
da Igreja para dar acesso aos registros originais e 
oferecer	serviços	como	auxílio	aos	pesquisadores	
e	recebimento	de	doações	de	registros	(consulte	os	
Guias de História da Igreja: Centros de História da 
Igreja).	Diferentemente	dos	centros	de	história	da	
Igreja, os centros de preservação de registros não 
são	abertos	ao	público.	Porém,	quando	um	centro	de	
preservação de registros funcionar no mesmo lugar 

que um centro de história da Igreja, os registros esta-
rão	acessíveis	em	uma	área	de	acesso	de	registros	
segura dentro do centro de história da Igreja.

Estabelecimento e Funcionamento 
de um Centro de Preservação de 
Registros
Os centros de preservação de registros podem ser 
grandes ou pequenos, de longo prazo ou tempo-
rários, mas todos os registros armazenados nes-
ses centros são considerados parte da coleção do 
Departamento de História da Igreja. Normalmente, 
um centro de preservação de registros é criado 
para ser uma instalação de preservação de longo 
prazo. Os centros de longo prazo têm um espaço 
separado para o armazenamento de registros e deve 
seguir	padrões	relacionados	ao	ambiente	especí-
fico.	Os	centros	temporários	em	geral	são	pequenos	
(armários	de	aço)	e	são	criados	para	oferecer	um	
local para armazenamento razoável até que possa 
ser	construído	um	centro	de	longo	prazo.	A	deci-
são de estabelecer um centro de preservação de 
registros é um compromisso importante e deve ser 
aprovado pelo Departamento de História da Igreja, 
pela Presidência de Área e pelo diretor de assuntos 
temporais da área. O estabelecimento de um centro 
de preservação de registros é uma parte importante 
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da estratégia de coleta de registros de uma área, já 
que é mais fácil motivar as pessoas a doar registros 
quando elas são informadas de que esses registros 
serão preservados localmente.

É necessário fazer um orçamento operacional, como 
parte do orçamento de História da Igreja da área, 
para cobrir despesas como materiais, equipamentos 
e	mobília.	Os	custos	de	manutenção	das	instala-
ções	geralmente	não	são	incluídos	no	orçamento	
de história da Igreja da área. O tipo, o tamanho 
e a quantidade de centros que uma área pode ter 
dependem da necessidade, da capacidade da área 
de criar uma equipe e fornecer recursos, e da capa-
cidade do Departamento de História da Igreja de 
oferecer suporte.

Organização e Formação da Equipe
Sob a orientação da Presidência de Área, devem 
ser chamados um diretor e uma equipe competente 
para trabalhar em um centro de preservação de 
registros.	O	número	necessário	de	membros	em	
uma equipe dependerá da atividade do centro. 
Entretanto, por motivo de segurança, é melhor ter 
um	número	suficiente	de	membros	da	equipe	para	
que haja pelo menos duas pessoas no local quando 
alguém visitar o centro.

O diretor do centro normalmente reporta-se ao 
consultor de história da Igreja da área e, de pre-
ferência, serve no cargo por três anos ou mais. 
Centros de preservação pequenos não precisam de 
um diretor; a responsabilidade de supervisionar 
esses centros é dada ao consultor de história da 
Igreja local. Os membros da equipe são indicados 
pelo diretor do centro e chamados sob a direção da 
Presidência de Área. Recomenda-se que os mem-
bros	da	equipe	sejam	chamados	por	períodos	de	12	
ou	18	meses	a	fim	de	que	o	diretor	do	centro	possa	
adaptar-se mais facilmente às mudanças de necessi-
dades e circunstâncias. Alguns membros da equipe 
podem ser chamados para servir muitas vezes se 

as circunstâncias permitirem. Deve-se ter cuidado 
para	não	ficar	sem	pessoas	experientes	na	equipe	
ao mesmo tempo. Quando um centro de preserva-
ção de registros funcionar no mesmo lugar que um 
centro de História da Igreja, o diretor do centro de 
história da Igreja supervisiona as duas organiza-
ções	(consulte	Guias de História da Igreja: Centros de 
História da Igreja).

Os membros da equipe devem estar familiarizados 
com computadores porque eles usarão progra-
mas de computador, scanners e câmeras digitais, e 
enviarão informações pela Internet. Seria bom se os 
membros da equipe tivessem experiência anterior 
com bibliotecas e arquivos, mas não é necessário. 
Embora seja oferecido treinamento pelo Depar-
tamento de História da Igreja, ter uma equipe de 
membros trabalhando em horários regulares é uma 
parte importante da aquisição e manutenção de 
habilidades e conhecimento.

Treinamento
O Departamento de História da Igreja fornecerá 
treinamento	e	suporte	contínuo	para	aqueles	
que trabalham em um centro de preservação de 
registros.	Vídeos	de	treinamento	sobre	diferentes	
aspectos deste guia, assim como um programa 
de	certificação,	estão	disponíveis	também	no	site	
history.LDS.org/churchhistoryadviser. Esses recur-
sos podem ajudar a assegurar que os membros da 
equipe do centro de preservação de registros sejam 
treinados de modo adequado.

Os padrões deste guia têm o propósito de prote-
ger os registros e recursos da Igreja; porém, esses 
padrões podem não tratar de todas as situações. Se 
este	guia	não	fornecer	informações	suficientes,	ou	
quando for necessário abrir uma exceção, entre em 
contato com a Divisão de Suporte e Treinamento 
Global no Departamento de História da Igreja para 
mais orientações.
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Padrões dos Centros de Preservação de Registros

Local, Tamanho e Segurança
Seria ideal o estabelecimento de um centro de 
preservação	de	registros	em	um	edifício	de	pro-
priedade da Igreja frequentado regularmente. Isso 
ajuda a melhorar a segurança e reduz riscos. Os 
centros devem estar localizados em regiões onde 
não	haja	alagamentos	e	ficar	longe	de	substâncias	
nocivas ou inflamáveis. Se o centro estiver locali-
zado em um andar mais alto, a estrutura deve ter 
capacidade	de	suportar	um	mínimo	de	2.440	quilos	
por metro quadrado.

Um centro de preservação de registros necessita de 
uma	área	segura	de	armazenamento	e	espaço	sufi-
ciente para processar os registros recém-recebidos. 
O tamanho do espaço reservado para o armazena-
mento varia de acordo com os planos de coleta de 
registros da área. Para os centros de longo prazo 
podem ser necessários 20 metros quadrados ou 
mais. Para um centro temporário, um armário de 
aço	é	suficiente.	As	áreas	de	armazenamento	devem	
poder	ser	trancadas	de	forma	que	fiquem	inde-
pendentes	de	outras	partes	do	edifício.	As	chaves	
devem ser guardadas em segurança. 

O acesso aos registros deve se limitar às pessoas 
autorizadas.	Quando	possível,	seria	ideal	a	pre-
sença de duas pessoas no momento em que a área 
fosse acessada. Os zeladores ou funcionários da 
manutenção não devem ter acesso às áreas de 
armazenamento sem o devido acompanhamento.

A não ser que funcione no mesmo lugar que o centro 
de História da Igreja, um centro de preservação 

de	registros	normalmente	não	é	aberto	ao	público.	
Contudo, pode ser oferecido acesso monitorado com 
a permissão do diretor do centro. Nesses casos, os 
registros não devem ser levados para fora do centro, 
e	os	visitantes	nunca	devem	ficar	desacompanhados.	

O espaço reservado para o processamento de regis-
tros	que	acabaram	de	ser	recebidos	pode	ficar	dentro	
ou fora da própria sala de armazenamento, mas os 
registros	não	devem	ficar	sem	supervisão	fora	da	
área de armazenamento. Para o processamento de 
registros, geralmente são necessários um computador 
com acesso à Internet e uma escrivaninha ou mesa 
grande. Outros equipamentos, como scanner, impres-
sora e copiadora também podem ser necessários.

Ambiente
Condições adequadas para o ambiente são fun-
damentais para a preservação de longo prazo. 
Quando os registros são armazenados em ambien-
tes sem boas condições, as chances de deterioração 
aumentam muito. Condições desfavoráveis podem 
levar à proliferação de mofo e à infestação de inse-
tos	e	roedores,	causar	reações	químicas	adversas	
e oferecer outros riscos. Quando os registros são 
armazenados adequadamente, podem durar muitos 
anos. As condições do ambiente em um centro de 
preservação de registros devem ser monitoradas de 
perto e mantidas de acordo com a tabela “Padrões 
das Salas de Armazenamento” na página 4.

Os centros de longo prazo devem usar um apare-
lho de monitoração de ambientes oferecido pelo 
Departamento de História da Igreja para registrar a 
temperatura e a umidade relativa na sala de arma-
zenamento. Essas informações devem ser comparti-
lhadas com a equipe responsável pelas coleções do 
Departamento de História da Igreja e com o zelador 
do	edifício	regularmente.	Problemas	na	manuten-
ção	de	níveis	adequados	de	temperatura	e	umidade	
relativa precisam ser resolvidos rapidamente. Se 
um centro de longo prazo não puder manter os 
padrões	mínimos	de	preservação	do	ambiente,	é	
provável que todos ou alguns dos registros terão de 
ser transferidos para outro lugar.

Um aparelho de monitoração de ambientes mede a temperatura e a 
umidade relativa do ar.
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Padrões das Salas de Armazenamento

Condição Centros de Longo Prazo Centros Temporários

Temperatura As	temperaturas	para	o	armazenamento	não	devem	exceder	22°C	(72°F)	
e	não	devem	variar	em	mais	que	±	3°C	(±	5°F).	Como	regra	geral,	quanto	
mais frio estiver o ambiente, maior será o tempo de duração do registro. 
Evite armazenar registros perto de fontes de calor, como uma fornalha.

Temperaturas altas 
como	29°C	(85°F)	
podem ser aceitáveis 
se a sala tiver um bom 
fluxo de ar.

Umidade A	umidade	relativa	deve	ser	mantida	entre	30%	e	55%.	Níveis	de	umi-
dade abaixo de 30% causarão o encolhimento, enrugamento ou desgaste 
de	materiais	orgânicos	como	papel	ou	couro.	Níveis	de	umidade	acima	
de 55% vão favorecer a proliferação de mofo. A umidade não deve variar 
em	mais	do	que	±	5%	em	um	período	de	24	horas.	Pode	ser	necessário	o	
uso	de	umidificadores,	desumidificadores	ou	dessecantes	(produtos	que	
retiram	a	umidade	do	ar)	para	a	manutenção	de	níveis	adequados	de	
umidade.

Níveis	de	umidade	
maiores do que aqueles 
dos centros de longo 
prazo podem ser aceitá-
veis se houver um fluxo 
de ar adequado.

Fluxo	de	Ar O movimento do ar fresco pode ajudar a impedir a proliferação de mofo 
e pode parcialmente agir contra os perigos das altas temperaturas e da 
alta umidade relativa do ar. Com o ar parado, altas temperaturas e alto 
nível	de	umidade,	o	mofo	pode	se	desenvolver	em	72	horas.	Portanto,	
é necessário que haja circulação de ar fresco dentro e fora da sala de 
armazenamento	para	evitar	a	interrupção	de	fluxo	de	ar	por	um	período	
maior que 72 horas. No caso de falta de energia, falhas nos equipamentos 
ou outras interrupções inevitáveis por mais de 72 horas, entre em contato 
com	o	Departamento	de	História	da	Igreja,	assim	que	possível.

Mesmos padrões do 
centro de longo prazo.

Qualidade 
do Ar

O ar em um ambiente de armazenamento não deve ter agentes contami-
nadores	e	deve	ter	pelo	menos	o	mesmo	nível	de	qualidade	de	ar	que	do	
ambiente	de	um	escritório	da	Igreja.	Certifique-se	de	que	o	aquecimento,	
a	ventilação	e	o	sistema	de	ar	condicionado	(AVAC)	estejam	funcionando	
adequadamente	e	que	os	filtros	tenham	sido	apropriadamente	substituí-
dos. Evite fontes de contaminação, como poeira, pintura, construções, 
garagens de estacionamento, cozinhas e lugares próximos a produtos 
químicos.

Mesmos padrões do 
centro de longo prazo.

Iluminação Nas salas de armazenamento deve haver pouca iluminação natural e 
artificial	porque	as	luzes	fazem	com	que	os	registros	desbotem	e	podem	
acelerar	a	deterioração	química.	A	total	escuridão	é	mais	apropriada	
para o armazenamento de registros. Evite armazenar registros perto de 
janelas.	Se	não	houver	como	evitar,	use	filtros	UV	e	películas	de	prote-
ção	solar	para	a	janela	a	fim	de	reduzir	significativamente	a	entrada	de	
luz solar na sala. Não armazene registros diretamente sob uma fonte 
de luz. Os sistemas de iluminação devem ser desligados quando a sala 
estiver desocupada. É recomendado o uso de um interruptor que desliga 
automaticamente.

Siga os padrões de um 
centro de longo prazo o 
mais	fielmente	possível.

Substâncias 
Nocivas

Não leve comida, bebidas, animais ou plantas para as áreas de arma-
zenamento ou trabalho. Eles atraem insetos e animais que podem ser 
muito nocivos. Os registros não devem ser armazenados de maneira que 
fiquem	expostos	à	umidade,	aos	insetos	ou	a	outros	elementos	danosos.	
Descarte diariamente o lixo e os materiais inflamáveis desnecessários.

Mesmos padrões do 
centro de longo prazo.

Proteção 
Contra 
Incêndio

As paredes e portas exteriores devem resistir ao fogo por pelo menos  
três horas.

Não são necessários.

4



Armários, Prateleiras e Unidades 
Opcionais de Armazenamento
Armários para Armazenamento

Os armários para armazena-
mento devem ser feitos de 
aço com revestimento de 
esmalte cozido ou pintura 
eletrostática em pó. As 
superfícies	devem	ser	
macias e não abrasivas, os 
cantos não podem ser 
afiados	e	não	pode	haver	
saliências. Os armários 
devem permitir uma boa 
circulação de ar; o excesso 
de vedação pode gerar 

microclimas dentro do armário que causam danos 
aos registros. A parte mais baixa do armário deve 
estar	de	10–15	centímetros	acima	do	chão	para	
proteger	de	infiltrações	os	registros,	em	caso	de	
alagamento.	Os	armários	devem	estar	firmes	para	
que	não	fiquem	balançando.	Os	armários	utilizados	
fora de uma área de armazenamento devem ter um 
mecanismo	de	fechamento	seguro	(com	o	uso	de	
chave),	como	o	sistema	de	barra	dupla.

Prateleiras
As prateleiras devem ter 
superfícies	macias,	não	
abrasivas, os cantos não 
podem	ser	afiados	e	não	
deve haver saliências. As 
prateleiras devem ser feitas 
de aço com revestimento de 
esmalte cozido ou pintura 

eletrostática em pó. A madeira produz gases que 
podem	danificar	os	registros.	As	prateleiras	devem	
estar	firmes,	bem	presas	chão	e	ao	teto	para	evitar	
que balancem ou tombem. A parte mais baixa da 
prateleira	deve	estar	de	10–15	centímetros	acima	 
do	chão	para	proteger	de	infiltrações	os	registros,	
em caso de alagamento.
Os registros não devem ultrapassar a borda de 
uma prateleira. Os recipientes de armazenamento 
devem encaixar bem na prateleira. Normalmente, 

as	prateleiras	devem	ter	no	mínimo	40	centímetros	
de profundidade e 1,05 metros de largura. Entre-
tanto, em uma área designada a itens grandes, seria 
conveniente ter prateleiras de aproximadamente 
90	centímetros	de	profundidade	e	90	centímetros	
de largura para facilitar o manuseio desses itens. 
A altura	de	cada	fileira	deve	ser	aproximadamente	
5	centímetros	maior	do	que	o	item	mais	alto	arma-
zenado nela.

Unidades Opcionais de Armazenamento
 Armário para mapas. Os 
centros que armazenam um 
número	significativo	de	
registros em papéis grandes 
devem adquirir um armário 
para mapas para armazenar 
esses itens.
 Estante para quadros. Os 
centros que têm uma 
quantidade	significativa	de	
obras emolduradas devem 
construir um móvel para 
armazenar verticalmente 
essas peças. Acesse  
history.LDS.org/church-
history adviser para mais 
informações.

Geladeira.	As	fotografias	adquiridas	
junto com registros não devem, de 
forma	alguma,	ficar	separadas	deles.	É	
melhor armazenar toda a coleção em 
conjunto na área habitual de armaze-
namento. Entretanto, o armazena-
mento de coleções formadas apenas 
por	fotografias	grandes	em	uma	gela-
deira frost-free pode estender o prazo 
de	duração	das	fotografias.	Coloque	a	
temperatura	em	2°C	(35°F).	Não	arma-
zene registros no freezer.

Armário aço para arquivos. Armá-
rios de aço para arquivos não são 
recomendados para armazenamento 
de arquivos porque as partes que 
deslizam	podem	danificar	os	
documentos.
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Recipientes para Armazenamento
A maioria dos registros deve 
ser armazenada em um 
recipiente apropriado para 
armazenar arquivos. As 
exceções estão listadas nos 
“Padrões para Acondicionar 
Diferentes Tipos de Regis-

tros”	nas	páginas 9–10.	O	uso	de	recipientes	apro-
priados	para	arquivos	reduz	o	risco	de	danificar	os	
documentos. Muitos fornecedores oferecem reci-
pientes apropriados para armazenar arquivos 
(como	pastas	sem	ácido,	capas	plásticas	e	caixas).	
Acompanhe a equipe responsável pelas compras da 
área para fazer pedidos de suprimentos e fale com 
seu contato na Divisão de Suporte e Treinamento 
Global se precisar de ajuda para encontrar um 
fornecedor em sua área. Deve ser mantido um 
suprimento razoável de recipientes de armazena-
mento	no	centro	de	preservação	de	registros,	a	fim	
de que os registros que acabaram de ser adquiridos 
possam ser processados sem demora.

Caixas de armazenamento usadas normalmente em um centro de 
preservação de registros

Organização das Salas de 
Armazenamento
Escolha duas áreas na sala de armazenamento: 
(1) uma	área	para	armazenar	registros	de	tama-
nhos	regulares	e	(2) uma	área	para	armazenar	itens	
grandes.

De modo geral, todos os registros recém-adquiridos 
serão armazenados na área de registros. Contudo, 

itens grandes que não caibam nas caixas de arma-
zenamento devem ser armazenados em uma área 
separada	e	de	maneira	que	fiquem	protegidos.	Por	
exemplo, cartazes, mapas e plantas baixas pode-
riam ser armazenados em um armário para mapas. 
As pinturas poderiam ser armazenadas em uma 
estante para quadros. Os artefatos poderiam ser 
armazenados dentro de um armário de aço. Para 
mais ideias, fale com seu contato na área da Divisão 
de Suporte e Treinamento Global do Departamento 
de História da Igreja.

É de suma importância manter um inventário 
atualizado	dos	registros	do	centro.	Com	o	auxílio	
do Departamento de História da Igreja, crie um 
sistema de numeração para localização que será 
usado no controle do inventário. Por exemplo, um 
identificador	de	localização	único	deve	ser	desig-
nado	a	cada	fileira,	prateleira,	armário	e	gaveta.	
Quando	um	registro	é	armazenado,	o	identificador	
de localização é registrado na planilha de cataloga-
ção e no Catálogo de História da Igreja. Uma vez 
estabelecida a localização do armazenamento de 
um registro, ela não deve ser alterada sem antes 
informar o Departamento de História da Igreja, que 
irá atualizar seu catálogo conforme a mudança.

Exemplo de áreas de armazenamento em um centro de preservação de 
registros de longo prazo
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Recebimento de Registros

Normalmente, os registros serão recebidos em 
um centro de preservação de registros de duas 
formas:	(1) enviados	ou	entregues	por	um	consultor	
de	história	da	Igreja	ou	(2) doados	diretamente	ao	
centro por uma pessoa ou organização. Quando os 
registros são recebidos por meio de um consultor 
de	história	da	Igreja,	o	consultor	fica	responsável	
pelo fornecimento de um documento de transfe-
rência assinado e por uma planilha de catalogação 
parcialmente preenchida. Esses documentos devem 
estar em um arquivo que acompanha os registros. 
Quando os registros são doados diretamente ao 
centro,	a	equipe	do	centro	fica	responsável	pela	
aquisição do documento de transferência assinado, 
pelo preenchimento de todas as planilhas de catalo-
gação	e	pela	criação	de	um	arquivo	(consulte	Guias 
de História da Igreja: Coletar Registros ).	Devem	ser	
seguidos cinco passos para se processar registros 
recém-adquiridos:	desembalar,	catalogar,	identifi-
car, encaixotar e armazenar.

Desembalar (Se Necessário)
Desembalar Catalogar Identificar Encaixotar Armazenar

Inspecione o pacote quando ele chegar, e relate à 
empresa que o enviou quaisquer danos que ele 
tenha sofrido. Como regra geral, desembale os 
registros assim que chegarem. Se os registros tive-
rem sido enviados de um ambiente extremamente 
diferente, deixe-os nos pacotes por pelo menos 72 
horas, e depois abra os pacotes cuidadosamente e 
retire	o	conteúdo	deles.	Assegure-se	de	seguir	as	
diretrizes de “Manuseio de Registros” na página 12.

Certifique-se	de	que	o	conteúdo	esteja	intacto	e	que	
confira	com	a	lista	dos	pacotes.	Se	estiver	faltando	
itens, isso deverá ser resolvido imediatamente. Se 

tudo estiver em ordem, envie um e-mail ou telefone 
para	a	pessoa	que	enviou	os	registros	para	confirmar	
o recebimento.

Catalogar
Desembalar Catalogar Identificar Encaixotar Armazenar

Familiarize-se	com	o(s)	registro(s).	Para	os	registros	
recebidos de um consultor de história da Igreja, 
examine o arquivo e a planilha de catalogação e 
preencha todas as sessões em que faltar informações 
importantes. Para registros doados diretamente ao 
centro, preencha a planilha de catalogação e crie um 
arquivo com base nas instruções que se encontram 
em Guias da História da Igreja: Coletar Registros.

Um	único	identificador	será	designado	para	cada	
centro de preservação de registros pelo Depar-
tamento de História da Igreja, e a todos os regis-
tros armazenados nesse centro será designado 
um	número	de	identificação	que	iniciará	com	
esse	número.	(Um	número	de	identificação	é	um	
número	único	e	permanente	dado	a	cada	registro	
da	coleção	do	Departamento	de	História	da	Igreja.)	
Por exemplo, todos os registros armazenados no 
primeiro centro de preservação de registros na 
Argentina	terão	números	de	identificação	que	
iniciarão	com	AR-01.	Para	completar	o	número	de	
identificação,	um	número	sequencial	específico	
seguirá	o	prefixo	(por	exemplo,	AR-01-00012).	Para	
cada registro recém-adquirido, designe o próximo 
número	de	identificação	disponível	em	seu	centro	
e escreva-o na aba do arquivo. Os arquivos devem 
ser	armazenados	na	ordem	dos	números	de	identi-
ficação	e	na	mesma	sala	que	os	registros.

Exemplo de um arquivo após haver sido acrescentado o número de 
identificação

AR-01-00012

Silva, João Henrique (17 out. 2010) Arquivo

Número de identificação

Nome do arquivo  
(já escrito na pasta se houver sido adquirido 

pelo consultor de história da Igreja)

Desembale os registros assim que chegarem.
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Devido a exigências espe-
ciais para a preservação de 
registros, todos os registros 
digitais e todas	as	mídias	
audiovisuais	—	como	fitas	
de	rolo,	fitas	cassete,	fitas	
VHS	e	fitas	de	8mm	—	

devem ser enviadas ao Departamento de História 
da	Igreja	para	serem	preservados	(a	não	ser	que	o	
Departamento	autorize	abrir	uma	exceção).	Se	
qualquer um desses for recebido em seu centro de 
preservação de registros, você terá de encaminhá-
los junto com os documentos que o acompanham 
ao Departamento de História da Igreja. Para 
coleções	que	contenham	tanto	registros	físicos	

quanto eletrônicos, indique na planilha de cataloga-
ção quais itens foram enviados ao Departamento de 
História da Igreja. Cópias duplas de registros 
digitais e audiovisuais não devem ser mantidas 
permanentemente nos centros de preservação de 
registros.	Quando	possível,	o	acesso	a	esses	regis-
tros	estará	disponível	na	biblioteca	online	de	
História	da	Igreja	(consulte	history.LDS.org).

Identificar
Desembalar Catalogar Identificar Encaixotar Armazenar

Identifique	o	registro	de	acordo	com	as	instruções	
abaixo. Não escreva no registro original a não ser 
conforme descrito abaixo.

Padrões para Identificar Registros

Tipo de Registro Local do Número de Identificação Exemplo

Pastas Com	um	lápis,	escreva	o	número	de	identificação	na	aba	
da pasta.

Livros Com	um	lápis,	escreva	o	número	de	identificação	do	lado	
contrário do papel que contém o nome do arquivo; esse 
papel deve estar dentro do livro. Se o papel não estiver lá, 
corte um pedaço de papel sem ácido em tiras estreitas de 
aproximadamente	5	centímetros	de	largura	e	30	centíme-
tros	de	comprimento.	Escreva	o	número	de	identificação	
na parte de cima da tira e coloque-a no meio do livro de 
forma	que	o	número	de	identificação	possa	ser	visto	sem	
abrir o livro.

Papéis Grandes Com	um	lápis,	escreva	o	número	de	identificação	no	verso	
da primeira folha do registro.

Objetos Com	um	lápis,	escreva	o	número	de	identificação	no	verso	
do papel que já está anexado ou próximo ao objeto. Se não 
houver papel, corte um pedaço de papel cartão sem ácido, 
faça	um	furo	nele,	escreva	o	número	de	identificação,	e	
prenda-o ao objeto.

Além disso, com um marcador de texto, escreva o 
número	de	identificação	de	forma	discreta	em	algum	
lugar	do	objeto	de	maneira	que	não	seja	visível	quando	
ele	for	exposto	ao	público.	Alguns	itens	não	podem	ser	
identificados	sem	comprometer	o	objeto.	Nesses	casos,	
simplesmente	armazene	o	papel	contendo	o	número	de	
identificação	com	o	objeto.
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Encaixotar
Desembalar Catalogar Identificar Encaixotar Armazenar

Coloque com cuidado os registros em uma caixa de 
armazenamento ou recipiente aprovados. Usando 
um	lápis,	escreva	o	número	de	identificação	do	lado	
de	fora	da	caixa	para	que	fique	visível	na	prateleira.	
Uma caixa com várias coleções de registros deve ter 
uma	lista	de	todos	os	números	de	identificação	do	
lado de fora da caixa. Coleções grandes que necessi-
tam ser armazenadas em mais que uma caixa devem 
ser	identificadas	conforme	as	instruções	abaixo.

As caixas de arquivo têm muitas formas e tama-
nhos.	Alguns	países	usam	caixas	em	que	os	

registros são colocados horizontalmente. Outros 
países	usam	caixas	em	que	os	registros	são	arqui-
vados verticalmente. Use um tipo de caixa que seja 
de	fácil	obtenção	em	seu	país,	que	se	encaixe	bem	
e de acordo com a forma e o tamanho do registro. 
Não coloque itens demais na caixa. Não obstante, 
se	você	fizer	uso	de	uma	caixa	vertical	e	ela	esti-
ver com menos que a metade de sua capacidade, 
coloque um espaçador de papel cartão sem ácido 
dentro da caixa para evitar que os registros escorre-
guem ou enverguem.

Saiba	como	obter	auxílio	para	solicitar	suprimentos	
para armazenamento de arquivos em history . 
LDS.org/churchhistoryadviser.

Padrões para Acondicionar Diferentes Tipos de Registros

Tipo de Registro Padrão Exemplo

Pastas Armazene em uma caixa que acomode bem os registros  
de acordo com o formato e o tamanho da pasta. Não 
coloque itens demais nas pastas ou caixas. Quando 
estiver cheia,	deve	haver	cerca	de	1	centímetro	de	espaço	
vazio na caixa.

Livros Armazene dentro de uma caixa, com a lombada para 
baixo. Não armazene livros em um lugar separado da 
coleção com a qual foram adquiridos.

PE-01-00007

Exemplo de um só  
registro armazenado  
em uma caixa

BR-01-00013 
BR-01-00014 
BR-01-00015

Exemplo de vários 
registros armazenados 
na mesma caixa

KR-01-00019 
Caixa 1

KR-01-00019 
Caixa 2

Exemplo de uma única coleção armaze-
nada em duas caixas
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Tipo de Registro Padrão Exemplo

Fotografias Armazene em capas plásticas que possam ser arquivadas 
e	feitas	especificamente	para	fotografias.	Coloque	cada	
fotografia	em	uma	capa	de	maneira	que	a	frente	e	o	verso	
da	fotografia	fiquem	visíveis.	Coloque	as	capas	em	uma	
pasta e siga as instruções de armazenamento de pastas.

Papéis Grandes Armazene	documentos	como	mapas,	plantas	de	edifícios,	
impressões grandes e cartazes horizontalmente em uma 
caixa de tamanho adequado ou em um armário para 
mapas. Não enrole ou dobre os registros. Pode-se empi-
lhar	papéis	grandes	em	até	2	centímetros	de	altura	ou,	
se forem armazenados em uma gaveta, até que a gaveta 
esteja completa pela metade.

Pinturas Armazene-os	de	pé	de	maneira	que	fiquem	escorados	em	
uma parede ou estante. As pinturas devem ser alternadas 
da seguinte forma: parte de trás com parte de trás, parte 
da frente com parte da frente. Elas devem ser separadas 
por um pedaço grande de papel cartão sem ácido colo-
cado entre cada pintura. Não coloque pinturas direta-
mente	no	chão.	Use	um	espaçador	(um	bloco	de	madeira	
encapado	com	uma	espuma)	para	levantá-los	a	alguns	
centímetros	do	chão.

Objetos Armazene de maneira que o objeto esteja escorado e 
protegido contra danos. Objetos pequenos devem ser 
embalados em um papel de seda apropriado para arqui-
vos e colocados em sua própria caixa de arquivos. Objetos 
médios a grandes devem ser armazenados dentro de um 
armário de aço ou em prateleiras com as bordas altas para 
evitar que caiam. Não empilhe os objetos ou armazene-os 
no chão.

Invólucros em couro ou tecido devem ser evitados. Se 
for inevitável o uso invólucros, utilize papel de seda sem 
ácido	ou	manta	acrílica.
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Armazenar
Desembalar Catalogar Identificar Encaixotar Armazenar

Coloque cada caixa recém-processada no próximo 
espaço	disponível	dentro	da	área	de	armazena-
mento apropriada. Não tente organizar as caixas 
por tipo de registro. Ocupe cada prateleira, uma de 
cada	vez,	sem	enchê-las	demais.	Certifique-se	de	
que	o	número	de	identificação	nas	caixas	esteja	visí-
vel. Registre o local de armazenamento na planilha 
de catalogação. Se uma coleção está em diversas 
caixas, registre o local de armazenamento de cada 
caixa. Por exemplo, uma coleção colocada em duas 
caixas e que também possua um mapa grande 
teria três locais de armazenamento registrados na 

planilha: o local na prateleira para a caixa 1, o local 
na prateleira para a caixa 2 e o local na gaveta para 
o mapa grande.

Esse	é	um	método	comprovadamente	eficaz	de	
armazenamento e que faz um bom uso do espaço. 
Não crie um método alternativo para organizar os 
registros, mesmo quando o centro for pequeno.

Envio de Planilha Atualizada
Envie a planilha atualizada ao Departamento  
de História da Igreja pelo e-mail  
churchhistory acquisitions@ LDSchurch .org. 
Isso fará com que as informações sobre a  
localização sejam registradas no Catálogo  
de História da Igreja.

As caixas de armazenamento devem ser colocadas de maneira que os 
números de identificação possam ser vistos.
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Manuseio de Registros

O manuseio inadequado de registros apresenta 
um risco maior à preservação de longo prazo. 
Quanto mais o item for manuseado, maior a pos-
sibilidade de ele sofrer danos. Seguem-se algumas 
diretrizes para ajudar a diminuir os riscos.

Arranhões
Mantenha	objetos	afiados	como	joias,	crachás,	five-
las e tesouras longe dos registros. Pode ser neces-
sário o uso de papel de seda, manta de polietileno 
ou flanela de algodão limpa para embalar algumas 
obras de arte e artefatos.

Contaminações
Comida, bebidas e plantas não devem ser guar-
dados ou consumidos perto dos registros porque 
podem manchá-los ou atrair insetos, roedores e 
outras pragas. Sempre limpe as mãos antes de 
manusear registros. Evite que cremes hidratantes 
para o corpo e fluidos passem para os registros. 
Evite	pregar	papéis	adesivos	(papeizinhos	de	
recados)	nos	documentos.	Não	é	necessário	o	uso	
de	luvas,	a	não	ser	na	hora	de	manusear	fotografias,	

obras de arte e artefatos. Ao fazê-lo, use algodão, 
nitrila ou luvas de látex bem ajustadas e limpas. 
Evite tocar o rosto, os olhos ou o cabelo enquanto 
estiver usando luvas, já que isso pode contaminar 
as luvas.

Danos
Não force a capa de um livro ao abri-lo para não 
danificar	a	lombada.	Isso	acontece	com	frequência	
quando se faz fotocópias. Evite empilhar itens, ou 
abarrotar a prateleira ou o carrinho usado para 
transportá-los. Use lápis em vez de caneta ao 
trabalhar próximo de registros para reduzir o risco 
de marcá-los permanentemente sem intenção de 
fazê-lo.

Examine os objetos cuidadosamente antes de 
manuseá-los.	Identifique	os	pontos	firmes	e	frágeis	
e evite apertar quaisquer pontos frágeis. Desdobre 
ou desenrole os registros e armazene-os horizon-
talmente em uma caixa ou gaveta de tamanho 
apropriado. Dobrar ou enrolar pode causar danos 
permanentes.	Fale	com	seu	contato	na	Divisão	de	
Suporte e Treinamento Global ao manusear regis-
tros	que	não	ficam	planos	após	serem	desenrolados.

Quedas
Não tenha pressa ao manusear registros. Manu-
seie apenas um item de cada vez, mesmo se for 
pequeno. Sempre use as duas mãos. Ao transportar 
registros,	use	uma	bandeja	(para	itens	pequenos)	
ou	um	carrinho	(para	itens	pesados	ou	grandes).	
Nenhuma parte do item deve ultrapassar as bor-
das da bandeja ou a beirada do carrinho. Procure 
ajuda	se	um	item	for	muito	pesado	ou	difícil	de	ser	
manuseado, se você estiver sozinho. Nunca arraste 
um item pelo chão ou o deslize pela mesa. Além de 
observar as diretrizes acima, ao manusear objetos, 
nunca os pegue pela alça, borda ou em alguma 
parte	saliente.	Pegue-os	pela	parte	mais	firme.	
Mova	o	item	o	mais	lentamente	possível	para	man-
tê-lo estável. Nunca ande de costas, e assegure-se 
de	que	seu	caminho	esteja	visível	e	desobstruído.

O uso de luvas diminui a possibilidade de danificar os artefatos.
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Administração de Registros

É importante sempre saber a localização de cada 
material armazenado em um centro de preservação 
de registros. As informações sobre a localização são 
armazenadas em dois locais:

 1. Catálogo de História da Igreja. Quando um 
registro é recebido em um centro de preserva-
ção de registros, o Departamento de História 
da Igreja cria uma entrada no catálogo para o 
registro, inclusive o local de armazenamento, 
com base nas informações da planilha de 
catalogação que é enviada ao departamento. 
O catálogo pode ser acessado online no site 
history .LDS .org.

 2. O arquivo. O arquivo contém a planilha de 
catalogação	que	mostra	o	número	de	identifi-
cação e o local do armazenamento. Os arqui-
vos devem ser armazenados na mesma sala 
que os registros e organizados pela ordem dos 
números	de	identificação.

Localização de um Registro
Você	pode	usar	o	Catálogo	de	História	da	Igreja	
(disponível	no	history	.LDS	.org)	para	pesquisar	um	

registro ao entrar com o nome do criador, nome do 
doador,	título	ou	palavras-chave.	Em	geral,	a	pes-
quisa	irá	mostrar	uma	lista	de	possíveis	resultados.	
Procure na lista até que encontre o registro dese-
jado.	Ao	achar	o	registro	correto,	escreva	o	número	
de	identificação.	Usando	o	número	de	identificação,	
encontre o arquivo certo e consulte a planilha de 
catalogação para ver onde o registro está armaze-
nado. Depois de escrever as informações, dirija-se 
ao local correto do armazenamento e olhe no lado 
de	fora	de	cada	caixa	para	encontrar	o	número	de	
identificação	que	está	procurando.

Retirada dos Registros dos Locais 
de Armazenamento
Os registros não devem ser retirados de um centro. 
Entretanto, com a permissão do diretor do cen-
tro, as pessoas podem acessar os registros. Nesses 
casos, os registros não devem ser levados para fora 
do	centro,	e	os	visitantes	nunca	devem	ficar	desa-
companhados. Quando um registro for retirado de 
seu local de armazenamento, um pedaço de papel 
listando	o	número	de	identificação,	a	data	e	o	nome	
da pessoa que solicitou o registro deve ser colocado 
no lugar vago. Quando a pessoa houver terminado 
de examinar o registro, ele deverá ser devolvido ao 
mesmo local de armazenamento, e o papel com as 
informações deverá ser retirado e guardado para 
comprovar quem acessou o registro.

Inventário
Realize um inventário anualmente para assegu-
rar-se de que tenha sido feita uma prestação de con-
tas de todos os registros do centro e que estejam nos 
locais apropriados. O Departamento de História da 
Igreja providenciará uma lista de todos os registros, 
classificados	de	acordo	com	o	local	de	armazena-
mento.	Os	problemas	serão	corrigidos	com	o	auxílio	
do Departamento de História da Igreja.

Fazer um inventário anual garante que seja feita uma prestação de con-
tas de todos os registros.
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Trabalho de Conservação

O trabalho de conservação consiste em restaurar 
ou preservar os registros para assegurar que durem 
e	mantenham	seu	estado	original	o	mais	possível.	
Isso pode custar caro e deve ser feito por pessoas 
treinadas. Mesmo que a pessoa esteja bem-inten-
cionada, a restauração feita por pessoas destreina-
das	com	o	uso	de	fitas	adesivas	e	cola	pode	causar	
danos a longo prazo.

É comum haver danos nos registros, como páginas 
rasgadas, livros com a lombada estragada, arra-
nhões, rachaduras e até pedaços quebrados. Se você 
perceber que um item tem esses danos, simples-
mente	devolva	o	item	danificado	e	os	pedaços	
quebrados ao recipiente de armazenamento.

Materiais adicionais de treinamento e um pro-
grama	de	certificação	online	estão	à	disposição	no	
site history .LDS .org/ churchhistoryadviser. Após o 
recebimento	do	certificado,	os	membros	da	equipe	
podem fazer pequenas restaurações usando mate-
riais e suprimentos adequados. Como acontece com 
outros materiais necessários nos centros de preser-
vação de registros, as despesas são pagas usando-se 
o orçamento de história da Igreja da área.

Alguns	itens	muito	valiosos	podem	justificar	os	cus-
tos de um trabalho de conservação mais elaborado. 

Se	você	tiver	dúvidas	sobre	itens	específicos,	entre	em	
contato com o Departamento de História da Igreja. 
Os curadores do departamento determinarão as 
providências adequadas a serem tomadas, e o Depar-
tamento de História da Igreja pagará por qualquer 
trabalho de restauração mais elaborado que se faça 
necessário.

O mofo é uma substância 
muito prejudicial e pode 
destruir uma coleção inteira 
se não for tratado. Isole 
imediatamente qualquer 
item que tenha mofo ou 
suspeita dele e entre em 

contato com o Departamento de História da Igreja 
para mais instruções.

Os curadores do Departamento de História 
da Igreja estão à disposição para instruírem 
a respeito de qualquer problema relacionado 

à condição de um registro ou ao ambiente 
de armazenamento, bem como esclarecer 
 dúvidas sobre este guia. Entre em contato 

com eles por meio do link em history .LDS .org/ 
churchhistoryadviser. Inclua fotografias, con-

forme necessário, e um número de telefone para 
que eles possam entrar em contato.

Exemplo de danos causados pela fita adesiva

Fotografia de mofo © iStockphoto.com/Ekspansio

Somente pessoas treinadas podem restaurar registros.
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Digitalização de Registros

Uma	das	mais	eficientes	maneiras	de	oferecer	
um acesso mais amplo aos registros de História da 
Igreja é por meio da digitalização. Dessa forma,  
eles	ficam	disponíveis	na	biblioteca	online	do	
Departamento	de	História	da	Igreja	(acesse	history	. 
LDS	.org).	As	imagens	digitais	são	mais	bem	pre-
servadas quando transferidas e armazenadas no 
sistema de preservação de registros digitais da 
Igreja. As áreas não devem desenvolver métodos 
alternativos para armazenar e acessar registros 
digitais. Porém, será necessário que as áreas arma-
zenem registros digitais temporariamente até que o 
Departamento	de	História	da	Igreja	confirme	que	a	
transferência tenha sido realizada com sucesso.

O Departamento de História da Igreja tem uma 
grande capacidade de realizar operações digitais em 
Salt Lake City, Utah, e criará milhões de imagens 
digitais nos próximos anos. Já que os centros de pre-
servação de registros possuem registros raros e já que 
os membros às vezes preferem doar cópias em vez 
de registros originais, é bom que os centros tenham 
condições de digitalizar documentos para que a área 
possa	contribuir	com	mais	conteúdos	para	a	biblio-
teca online. Isso requer recursos e uma coordenação 
meticulosa. O processo descrito abaixo ajuda a evitar 

a duplicação e assegura que as imagens digitais cria-
das em um centro de preservação de registros tenham 
um valor mais duradouro. Detalhes adicionais, como 
formatos	aceitáveis	de	arquivos,	configurações	de	
equipamentos, técnicas de escaneamento, práticas de 
nomeação de arquivos e padrões de qualidade encon-
tram-se em history .LDS .org/ churchhistoryadviser.

Planejar Treinar Testar Implementar

Processo de desenvolvimento de uma operação de digitalização

Planejar
Em coordenação com seu contato na Divisão de 
Suporte e Treinamento Global, desenvolva um plano 
de	digitalização	que	identifique	quais	registros	serão	
digitalizados, os equipamentos, o pessoal e o orça-
mento necessários. A Presidência de Área e o Depar-
tamento de História da Igreja devem aprovar o plano 
antes que qualquer registro seja digitalizado.

Treinar
As pessoas que estiverem fazendo a digitalização 
devem estar familiarizadas com computadores e 
tecnologia. Mesmo depois, será necessário muito 
treinamento. Quando o equipamento e a equipe 
estiverem no local, providencie treinamento por 
meio de seu contato na Divisão de Suporte e Trei-
namento Global. O treinamento será feito por meio 
de videoconferência e inicialmente deve demorar 
algumas	horas	para	ser	concluído.

Testar
Comece com uma pequena quantidade de trabalho 
e	teste	o	processo	do	início	ao	fim.	Entre	em	contato	
com o Departamento de História da Igreja para 
melhorar a qualidade da imagem e resolver quais-
quer	problemas	que	surgirem.	Por	fim,	a	equipe	do	
centro	de	preservação	de	registros	ficará	responsá-
vel pela avaliação da qualidade da imagem.

Implementar
Estabeleça um horário regular para digitalizar os 
registros.	Faça	a	transferência	de	imagens	para	o	
Departamento de História da Igreja pelo menos 
semanalmente. Monitore o processo com cuidado 
para assegurar-se de que as coisas estejam funcio-
nando bem.

A digitalização de registros pode torná-los disponíveis de várias formas.
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