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O QUE É METRO LINEAR?
Of dimensionamentof def arquivosf ef af mensuraçãof dosf documentosf quef osf compõemf —f
estejamf elesf empacotadosf ouf empilhadosBf acondicionadosf emf caixasf ouf estantesf —f éf
realizadofporfintermédiofdefumafunidadefdefmedidafchamadafmetroflinearF

Of metrof linearBf talf comof empregadof pelaf ArquivologiaBf nãof devef serf confundidof comf af
expressãof homônimaf informalmentef utilizadaf emf certasf operaçõesf dof comérciof ef daf
indústria:ftrataSsefdefumafunidadefdefrespaldofmundialBfreconhecidafporfentidadesfcomofof
Arquivof Nacionalf dof Riof def Janeirof ef af Associaçãof dosf Profissionaisf daf Informaçãof ef daf
DocumentaçãofPL'association des professionnels de l'informationet de la documentationf—f
ADBSBfFrançaIF

Emboraf sejaf umf procedimentof def sumaf importânciaBf possibilitandof of corretof
dimensionamentof dof espaçof af serf reservadof aosf documentosf nasf dependênciasf dosf
arquivosBf af mensuraçãof emf metrosf linearesf temf despertadof muitasf dúvidasf entref
estudantesfefprofissionaisfdafáreaF

COMO MEDIR?
Asf técnicasf def mensuraçãof sãof determinadasf pelasf condiçõesf def armazenamentof dosf
documentosBf quef podemf estarf empilhadosf ouf enfileiradosBf emf posiçãof verticalf ouf
horizontalBfacondicionadosfemfestantesBfcaixasBfpastasfoufgavetasfdefaçoFfAsfvariantesfsãof
muitasBf cabendof aosf técnicosf ef gestoresf discernirf quaisf procedimentosf sãof maisf
adequadosfaofcotidianofefàsfnecessidadesfdefsuafinstituiçãoF



Nesteê casoBê medimosê aê extensãoê deê cadaê prateleiraê
ocupadaê eê multiplicamosê oê resultadoê obtidoê pelaê
quantidadeê dasê mesmas8ê osê espaçosê vaziosê devemê serê
desprezadosê eBê sempreê queê possívelBê devemosê
complementarê oê resultadoê obtidoê comê informaçõesê
sobreêasêcondiçõesêdeêarmazenamento–ê

/xemploFê Naê ilustraçãoê aoê ladoBê vemosê umaê estanteê
formadaêporêtrêsêprateleirasBêcadaêqualêcomêTêmetroêdeê
extensão8ê asê caixasê encontramCseê empilhadasê eê
possuemê +éê centímetrosê deê largura–ê Oê cálculoBê
portantoBêseêdesenvolveêdaêseguinteêmaneiraF
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/xemploFêNaê ilustraçãoêanteriorBê vemosêumaêfileiraêdeêT3ê livrosêqueBêagrupadosBê formamêumêblocoêcomê)7êcentímetrosêdeêextensão8ênaê
mesmaê prateleiraBê háê umaê pilhaê deê 3ê livrosê cujaê alturaê éê daê ordemê deê +7ê centímetros–ê Nessasê condiçõesBê oê cálculoê seê desenvolveê daê
seguinteêformaF
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