
ciclo vital dos 

documentos 

eliminação X acumulação 

público usuário 



• A eliminação de documentos e a 

própria acumulação natural de 

documentos com a passagem do 

tempo afetam o volume de 

documentos nos arquivos. 

• Nas diferentes fases da vida do 

documento, o público que pode se 

interessar por ele também é diferente. 



• Veremos a seguir o exemplo de uma 

pequena empresa privada 

(fictícia),que teria iniciado suas 

atividades em 1990, continuando até 

2007. 

• Nos esquemas a seguir, estão 

representados os setores e sua 

respectiva produção documental. 

Também estão representados os 

potenciais usuários dos documentos.  



Presidência Recursos Humanos Contabilidade 

Controle de Produção Manutenção Marketing e Vendas 

Arquivo corrente - 1990 

SETORES: 



• O público na fase corrente é 

constituído, principalmente, apenas 

pelos próprios membros da 

instituição, representados pelos 

rostos de cor cinza. 

• No caso de órgãos públicos, mesmo 

na fase corrente, pode haver consulta 

por parte de cidadãos em busca de 

seus direitos. Estes cidadãos estão 

representados pelo rosto verde. 



INSTITUIÇÃO / 

ARQUIVO CORRENTE 

USUÁRIOS 



Presidência Recursos Humanos Contabilidade 

Controle de Produção Manutenção Marketing e Vendas 

Serão transferidos para o intermediário: 



Arquivo Intermediário – 1990/1995 

Presidência Recursos Humanos 

Controle de Produção Marketing e Vendas 

Manutenção Contabilidade 



• O público na fase intermediária 

também é constituído, principalmente, 

pelos próprios membros da instituição 

(rostos em cinza). Entretanto a 

procura agora é menor. 

• No arquivo intermediário também 

pode ocorrer a procura por parte de 

cidadãos (rostos em verde), para 

comprovação de direitos. 



INSTITUIÇÃO/ 

ARQUIVO INTERMEDIÁRIO 

USUÁRIOS  

 



Serão recolhidos ao permanente: 

Presidência Recursos Humanos 

Controle de Produção Marketing e Vendas 

Manutenção Contabilidade 



Arquivo permanente -1990/2007 (parte 1) 

Presidência 

Recursos Humanos 



Marketing e vendas 

Contabilidade 

Arquivo permanente -1990/2007 (parte 2) 



Controle de Produção 

Manutenção 

Arquivo permanente -1990/2007 (parte 3) 



• Na fase permanente os membros da 

instituição (rostos em cinza) usam os 

documentos com menor frequência e, 

principalmente, para a construção de 

memória e de uma imagem para a 

própria instituição. 

• O arquivo passa a interessar a um 

público maior e heterogêneo, que 

pode incluir pesquisadores, 

estudantes, jornalistas, escritores etc. 



INSTITUIÇÃO 

USUÁRIOS 

ARQUIVO 

PERMANENTE 

A P 



A P 


