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RESUMO 

 

A presente pesquisa consistiu em demonstrar a importância do acervo de plantas 

arquitetônicas que está custodiado no Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 

Grande (APHMRG) contribuindo como fonte de pesquisa e tornando-se parte do 

patrimônio documental para a sociedade riograndina. A Secretaria Municipal de 

Coordenação e Planejamento (SMCP) é o órgão responsável pela criação das 

plantas, no entanto, uma pequena porcentagem do acervo compete ao APHMRG. 

Essa documentação equivale a produção de projetos arquitetônicos do período de 

1944 a 1992, onde possui relevância sobre as informações registradas no suporte, 

pois viabiliza ao pesquisador o resgate da memória diante das construções 

históricas de Rio Grande. O referido trabalho foi desenvolvido de agosto a outubro 

de 2017, etapa em que foram coletadas as informações pertinentes aos 

questionamentos por meios da aplicação de dois questionários com perguntas 

abertas e fechadas para sete engenheiros dois arquitetos e duas arquivistas todos 

vinculados a Prefeitura Municipal de Rio Grande. Diante dos questionamentos 

propostos na observação das informações registradas no acervo de plantas 

arquitetônicas e com o embasamento no referencial teórico, conclui-se que o acervo 

de plantas armazenado no APHMRG, caracteriza-se como parte do patrimônio 

documental do município de Rio Grande, o que fomenta sua guarda permanente.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Plantas Arquitetônicas. Patrimônio Documental. Guarda 
Permanente.



RESUMEN 

 

La presente investigación consistió en demostrar la importancia de las plantas 

arquitectónicas que es guardada en público y Municipal Histórico Archivo de Río 

Grande (APHMRG) que contribuyen como fuente de investigación y formar parte del 

patrimonio documental para la sociedad riograndina. La Planificación Municipal y la 

coordinación (SMCP) es el órgano responsable de la creación de las plantas, sin 

embargo, un pequeño porcentaje del acervo APHMRG. Esta documentación es 

equivalente a la producción de proyectos arquitectónicos de 1944 a 1992 período, 

donde tiene relevancia en la información registrada en el soporte, ya que el rescate 

del investigador permite memoria frente a los edificios históricos de Río Grande. Este 

trabajo se llevó a cabo desde agosto a octubre de 2017, cuando recogimos la 

información pertinente a las preguntas mediante la aplicación de dos cuestionarios 

con preguntas abiertas y cerradas, aplicados a los siete ingenieros, dos arquitectos y 

dos archivistas, todos vinculados al Ayuntamiento Municipal de Río Grande. Antes 

de las preguntas propuestas en la observación de la información registran en la 

colección de planos de arquitectura y con la base teórica, se concluye que la 

colección de plantas en APHMRG se caracteriza por ser parte del patrimonio 

documental de la Municipio de Río Grande, que aumenta su guardia permanente. 

PALABRAS CLAVE: Planos arquitectónicos. Patrimonio documental. Guardia 
permanente.
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1 INTRODUÇÃO 
 

O município de Rio Grande foi fundado em 19 de fevereiro de 1737, através 

do Brigadeiro José da Silva Paes1. Considerado como o município mais antigo do 

Estado do Rio Grande do Sul, preserva-se nos tempos atuais as ruas, avenidas, os 

mais belos prédios e monumentos do século passado, todo um conjunto urbanístico 

que desenvolveu nossa cidade. Sua arquitetura é predominante da cultura 

portuguesa, porém também possuiu traços de outras culturas. 

Durante o desenvolvimento das construções arquitetônicas do centro da 

cidade, foram identificados os traçados predominantes da cultura portuguesa.  

Localizado na entrada da cidade onde foi construído em 1950, ainda resta o 

único monumento característico da época da industrialização do Estado, com a 

implantação da Fábrica e Vila Rheingantz, de cultura alemã, instalou-se a indústria 

têxtil que teve em sua homenagem a construção de um pórtico em formato de 

máquina de costurar localizado na entrada da cidade e mantido até os dias atuais. 

Neste contexto, observando todas essas construções arquitetônicas, nos 

deparamos com algumas dúvidas ou até mesmo curiosidades, quando trata-se de 

imóveis ou construções históricas, como por exemplo qual o ano dessa construção? 

Se o prédio ou monumento é considerado histórico. 

Diante dos possíveis questionamentos, para alcançar as respostas devemos 

resgatar o início dessas construções, ou seja, o documento que proporcionou a 

idealização e o desenvolvimento das mesmas, denominando-as como plantas 

arquitetônicas. 

As plantas arquitetônicas são documentos construídos em suporte de papel, 

com tamanhos variados dos documentos em comum. Elaborado exclusivamente 

para a criação de projetos de construções, como prédios, casas, ruas, monumentos 

dentre outros, sua finalidade é registrar toda a informação pertinente ao 

desenvolvimento da construção arquitetônica. 

Cabe ressaltar que as informações contidas nas plantas, são derivadas das 

construções do município de Rio Grande. Dessa forma, o objetivo da pesquisa é 

validar a relevância que contém no acervo de plantas arquitetônicas. 
                                                           
1
 Desbravador do Brasil nasceu em Portugal em 25 de outubro de 1679. Foi engenheiro e militar. Deixou 

marcas de sua personalidade e capacidade administrativa em Portugal e no Brasil: em Santa Catarina, Rio de 
Janeiro e Rio Grande do Sul. O Brigadeiro passou seus últimos dias de vida em Lisboa, aonde veio a falecer em 
14 de novembro de 1760. 
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Esta monografia fundamentou que o acervo de plantas arquitetônicas do 

Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio Grande (APHMRG), pode ser avaliado 

como documento permanente, através do valor que contém, a partir das 

considerações dos instrumentos de gestão documental, criados e implantados pelo 

APHMRG. Assim, certificou-se o acervo como o evocador da memória através dos 

registros das construções históricas. Retratando a importância das informações 

registradas no suporte, todo o acervo de plantas arquitetônicas custodiado pelo 

APHMRG contém a justificativa de considerá-lo como patrimônio documental para o 

município de Rio Grande. 

 

1.1 Problema de pesquisa 
 

Como qualquer outra instituição, a Prefeitura Municipal do Rio Grande 

produz diariamente uma grande massa documental. Seus arquivos administrativos 

possuem documentos que foram produzidos e recebidos através das diferentes 

unidades que compõem os órgãos/setores da Prefeitura, sendo arquivados 

organicamente depois de concluídos seus prazos administrativos estabelecidos.  

O ciclo vital dos documentos em questão apresenta-se em três idades: os 

correntes, os intermediários e os permanentes, alguns possuem valor probatório, 

informativo e também histórico.  

Toda a documentação gerada e recebida pela Prefeitura, após o término de 

suas atividades, é destinada ao Arquivo Público e Histórico Municipal. Dentre os 

mais variados documentos que o Arquivo armazena, ele dispõe de um acervo de 

plantas arquitetônicas o qual refere-se aos projetos de construções públicas e 

privadas, que desenvolveu-se no município de Rio Grande, no período dos anos de 

1944 a 1992.  

O acervo arquitetônico apresenta em seus registros textos e desenhos que 

designam ao processo de criação de edificações e/ou monumentos, de maneira que 

o documento arquitetônico relaciona-se não somente ao edifício e/ou monumento, 

mas também a percepção da história de uma sociedade perante o estudo da 

representação gráfica, permitindo o entendimento da formação social, cultural, 

econômica, modelo e formação urbanística, tendências de estilos arquitetônicos. 
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A partir desse contexto e com base teórica e bibliográfica, o questionamento 

do problema se aplica em: Porque considerar as plantas arquitetônicas do Arquivo 

Público e Histórico Municipal, como sendo patrimônio documental para o município? 

 

1.2. Objetivos 
 

Este item tem por propósito apresentar o objetivo geral e os objetivos 

específicos a que a pesquisa foi proposta, elaborando a partir destes a base para o 

desenvolvimento de todo o trabalho. 

 

1.2.1 Objetivo geral 
 

O objetivo geral desta pesquisa aborda de forma teórica e sucinta a 

importância de preservar as plantas arquitetônicas municipais, para a sociedade, a 

fim de ressaltá-la como patrimônio documental. 

 

1.2.2.Objetivos específicos 

 

 Caracterizar as plantas arquitetônicas como documentos de guarda 

permanente;  

 Identificar a aplicabilidade do conceito de patrimônio documental para o 

acervo de plantas arquitetônicas; 

 Reconhecer as plantas arquitetônicas como sendo patrimônio 

documental do município de Rio Grande. 

 

1.3 Justificativa 
 

As observações em relação ao valor que o acervo de plantas arquitetônicas 

do APHMRG possui para o município de Rio Grande, e de que modo esse acervo 

torna-se relevante para reintegrar-se ao patrimônio documental, foi significativo para 

essa pesquisa.  

As plantas arquitetônicas possuem em seu suporte, registros que destacam 

a história do município de Rio Grande. Caracterizado através de desenhos gráficos e 
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informações textuais, as plantas estabelecem um apoio documental que auxiliam 

nas análises e interpretações dos fatos que registram. 

O acervo é composto por 156 projetos arquitetônicos entre o período de 

1944 a 1992, constituindo-se por construções de vias públicas, residenciais, de 

prédios públicos, privados e históricos, além dos monumentos.  

São projetos considerados completos, embora alguns não saíram do papel, 

no entanto essa observação não reduz o valor do acervo, sendo que 98% dos 

projetos executados fazem parte da arquitetura urbanística da cidade no qual 

usufruímos de alguma maneira no nosso dia a dia. 

O desenvolvimento do trabalho buscou incentivar a elaboração de pesquisas 

em arquivos especializados como os de engenharia e de arquitetura, tendo em vista 

a escassez dos trabalhos acadêmicos que relacionam-se com a Arquivologia. Outro 

fator importante foi caracterizar o acervo arquitetônico como fonte de pesquisa 

evidenciando que o projeto de obra, contém a mesma relevância de informações 

registradas tanto quanto um documento textual, pois dispõe de dados capazes de 

fornecer referências precisas sobre o assunto em questão, além de possibilitar a 

leitura e a reinterpretação a qualquer tempo. 

Dessa forma, presume-se que a pesquisa promoverá o reconhecimento por 

parte dos responsáveis do APHMRG, agregando valor ao acervo e enfatizando a 

importância da Arquivologia nos registros desenvolvidos, através das atividades de 

construções da área arquitetônica. 

 



2-REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Para o desenvolvimento da pesquisa, tornou-se necessário abordar os 

seguintes conceitos: arquivo; documento; documento de arquivo corrente, 

intermediário e permanente; arquivo público municipal; arquivos especializados; 

Prefeitura Municipal do Rio Grande e Arquivo Histórico Municipal história e estrutura; 

acervo de plantas arquitetônicas; tipos de suportes utilizados; conservação; gestão 

documental; patrimônio; patrimônio cultural e patrimônio documental, com intuito de 

acrescentar maior embasamento para ratificar o acervo de plantas arquitetônicas do 

APHMRG como patrimônio documental. 

 

2.1 Caracterizações dos arquivos quanto à natureza 
 

Para caracterizar o conjunto documental arquitetônico do Arquivo Público e 

Histórico Municipal de Rio Grande (APHMRG), como um acervo de documentos 

arquivísticos buscou-se o entendimento dos conceitos de arquivos e documentos. 

Assim sendo, apresentam-se a seguir algumas discussões sobre os temas de 

arquivos, documentos, documentos de arquivos correntes, intermediários e 

permanentes, arquivos públicos municipais e arquivos especializados. 

 

2.1.1 Conceituação de arquivo 

 

Arquivo é o conjunto de documentos produzidos e/ou recebidos por órgãos, 

instituições, entidades públicas ou privadas ou por pessoas físicas em decorrência 

de suas atividades. Seu objetivo é servir à administração direta em suas atividades 

diversas, auxiliando-as como suporte à pesquisa técnica, administrativa, financeira e 

histórica. Produzindo, recolhendo, selecionando e arquivando documentos gerados 

de maneira organizada, estando sempre preparados para o acesso às consultas de 

maneira rápida e precisa. 

De acordo com a Lei Federal dos Arquivos n° 8.159, de 8 de janeiro de 

1991, o artigo 2° define arquivos como: ―[...] conjuntos de documentos produzidos e 

recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, 

em decorrência do exercício de atividades específicas.‖ (BRASIL, 1991, [s/p]). 
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Seguindo a mesma visão, Bellotto (2006) considera arquivo como conjuntos 

de documentos que se produz no decorrer das atividades institucionais públicas ou 

privadas e até familiar. A autora conceitua que documento pode ser representado 

por qualquer suporte, desde que seja capaz de remeter a informação registrada, 

portanto: 

 
Os documentos de arquivo são produzidos por uma entidade pública ou 
privados ou por uma família ou pessoa no transcurso das funções que 
justificam sua existência como tal, guardando esses documentos relações 
orgânica entre si. Surgem, pois, por motivos funcionais administrativos e 
legais. Tratam, sobretudo de provar, de testemunhar alguma coisa. Sua 
apresentação pode ser manuscrita, impressa ou audiovisual; são em geral 
exemplares únicos e sua gama é variadíssima, assim como sua forma e 
suporte. (BELLOTTO, 2006, p. 37). 

 

Schellenberg (2006) em sua teoria relata que todo conjunto documental 

deverá ser considerado arquivo, independente de seu suporte: 

 
Todos os livros, papéis, mapas, fotografias ou outras espécies 
documentárias, independentemente de sua apresentação física ou 
características, expedidos ou recebidos por qualquer entidade pública ou 
privada no exercício de seus encargos legais ou em função das suas 
atividades e preservados ou depositados para a preservação por aquela 
entidade ou por seus legítimos sucessores como prova de duas funções, 
sua política, decisões, métodos, operações ou outras atividades, ou em 
virtude do valor informativo dos dados neles contidos. (SCHELLENBERG, 
2006, p. 40 - 41). 

 

Schellenberg (2006) e Bellotto (2006) concordam na definição de arquivo, 

sendo que, para conceituá-lo é necessária a união dos documentos que comprovem 

as informações referentes às atividades de uma instituição ou família, e que são 

produzidos a partir de um objetivo. Os autores acreditam que independente do 

suporte em que foi criado o documento, não interfere no valor da sua informação. 

Rousseau e Couture (1998) reiteram que o conjunto de informações, 

definido como arquivo, deve ser conservado de acordo com seu valor documental:  

 
[...] reunidas por uma pessoa física ou moral, pública ou privada, para as 
próprias necessidades da sua existência e o exercício das suas funções, 
conservadas inicialmente pelo valor primário, ou seja, administrativo, legal, 
financeiro ou probatório conservados depois pelo valor secundário isto é, de 
testemunho ou, mais simplesmente de informação geral. (ROUSSEAU, 
COUTURE, 1998, p. 274).  
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Na literatura o conceito de arquivo se interpreta-se de duas formas, o 

arquivo como sendo conjuntos de documentos que registram a informação mantida 

por uma instituição pública ou privada, ou seja, o suporte que carrega essa 

informação e o arquivo local onde se guarda a documentação, podendo ser um 

arquivo de aço ou um prédio. Na coletânea ―Como Fazer‖, na edição de ―Como 

Implantar Arquivos Municipais‖, a definição de arquivo consiste em um: 

 
Conjunto de documentos que, independente da natureza ou do suporte, são 
reunidos por acumulação ao longo das atividades de pessoas físicas ou 
jurídicas, públicas ou privadas. ( MACHADO ; CAMARGO, 1999, p. 13). 

 

Considerando o mesmo contexto Paes (2004), caracteriza arquivo como 

uma organização física que deve ser preservada e ordenada visando à durabilidade 

do suporte e a agilidade de oferta quando for solicitado: 
 

Arquivo é a acumulação ordenada dos documentos, em sua maioria 
textuais, criados por uma instituição ou pessoa, no curso de sua atividade, e 
preservados para consecução de seus objetivos, visando à utilidade que 
poderão oferecer no futuro. (PAES, 2004, p. 16). 

 

A autora também reconhece o arquivo como sendo o local que se destina o 

armazenamento da documentação, ou seja, a estrutura física que mantém a 

documentação conservada.  

Paes (2004) identifica essa condição quando aborda o conceito de arquivo 

em sua publicação: 

 
[...] prédio ou uma de suas partes, onde são guardados os conjuntos 
arquivísticos. [...] unidade administrativa cuja função é reunir, ordenar, 
guardar e dispor para uso conjuntos de documentos, segundo os princípios 
e técnicas arquivísticas [...] móvel destinado à guarda de documentos. 
(PAES, 2004, p. 24). 

 

Na perspectiva do Lopes (2009), o autor traz uma nova visão que o difere no 

conceito de arquivo perante os outros pesquisadores. Para o autor, arquivos são: 

 
Acervos compostos por informações orgânicas originais, contidas em 
documentos registrados em suporte convencional ou em suportes que 
permitam gravação eletrônica, mensurável por sua ordem binária (bits); 
produzidos ou recebidos por pessoa física ou jurídica, decorrentes do 
desenvolvimento técnico, artístico ou científico, independentemente de sua 
idade e valores intrínsecos. (LOPES, 2009, p.39 - 40). 
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Para Lopes (2009), o arquivo deve ser composto por dois tipos de suportes, 

os documentos textuais e documentos eletrônicos. Tais documentos devem registrar 

apenas as atividades de pessoas físicas ou jurídicas, mas que sejam referentes ao 

desenvolvimento técnico, artístico ou científico.  

Cabe destacar que a produção documental se reflete a partir da origem das 

atividades geradas por instituições e órgãos tanto públicos quanto privados, e que 

devem possuir relação orgânica entre si para ser compreendido como documento de 

arquivo. 

Hilary Jenkinson (1937) apud Schellenberg (2006) em seu manual intitulado 

―Manual of archives administration‖, destaca a importância dos arquivos em manter 

suas informações armazenadas e custodiadas por seus descendentes, a fim de 

preservar a informação e o suporte. 

 
[...] produzidos ou usados no curso de um ato administrativo ou executivo 
(público ou privado) de que são parte constituinte, subsequentemente, 
preservados sob a custódia da pessoa ou pessoas responsáveis por aquele 
ato e por seus legítimos sucessores para própria informação. (JENKINSON, 
1937, p. 11 apud SCHELLENBERG, 2006, p. 36). 

 
O autor destaca que todos os documentos que foram produzidos no curso 

de atividades detêm de qualidade de material de arquivo, sendo que para o mesmo, 

o documento que passa da fase corrente deve ser separado dos demais para 

manter-se preservado, ou seja, mantido sob custódia dos herdeiros da informação. 

Para Prado (1986) arquivo caracteriza-se como um instrumento de gestão, 

colaborativo às funções de controle das ações administrativas, independentes de ser 

público ou privado. Para a autora um arquivo serve: 

 
[...] de instrumento principal de controle à ação administrativa de qualquer 
empresa, seja ela privada ou pública. Abriga documentos resultantes de 
uma atividade, sendo estes conservados como comprovantes. Quando bem 
organizados, transmitem ordens, evitando repetições desnecessárias de 
experiências, diminuindo a duplicidade de trabalho, revelando o que está 
para ser feito e os resultados obtidos. Constitui, ainda, fonte de pesquisa 
para todos os ramos administrativos e auxilia o administrador na tomada de 
decisões. (PRADO, 1986, p. 4). 

 

Consequentemente os arquivos desempenham uma função significativa para 

servir a administração pública e/ou privada, assim como servem de prova jurídica, 
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fiscal, histórica, testemunhal e de fonte de pesquisa para todos os usuários. O 

arquivo proporciona, portanto, o resgate da memória coletiva de uma sociedade. 

A seguir será abordada a definição de documento, com o intuito de 

caracterizar o suporte no qual a informação é registrada. 

 

2.1.1.1.Documento  

 

Documento consiste em uma informação registrada em qualquer tipo de 

suporte, que foi produzido e/ou recebido por uma pessoa física ou jurídica no 

desenvolvimento de suas atividades. 

De acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (DBTA) 

documento é: ―conjunto de documentos [...] processamento técnico e disseminação 

de informações e documentos‖. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 72). 

Ainda, segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005), 

os suportes de documentos se dividem em: 

 
Documento audiovisual gênero documental integrado por documentos que 
contem imagens fixas, ou em movimento e registros sonoros [...]; 
Documento cartográfico possui documentos integrados que contem 
representações gráficas da superfície terrestre e desenhos técnicos, como 
mapas e plantas arquitetônicas [...]; 
Documento digital, codificado em códigos binários, acessível por meio de 
sistema computacional [...]; 
Documento especial possui linguagem não textual, em suporte não 
convencional ou no caso do papel, em formato e dimensões excepcionais, 
que exige procedimentos específicos para seu processamento técnico [...]; 
Documento filmográfico, integrado por documentos que contem imagens em 
movimentos, com ou sem som [...]; 
Documento fotográfico, fotografia em positivo ou negativo [...]; 
Documento iconográfico, integrado por documentos que possuem imagens 
fixas, impressas, desenhadas ou fotografadas [...]; 
Documento impresso, textual impresso ou multigrafado [...]; 
Documento micrográfico, integrado aos documentos em microformas como 
microfilmes. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 73 - 77) [...]. 

 

Apesar de possuir características distintas na variação do suporte e na 

apresentação da informação, todo documento independentemente do seu gênero 

deve ser tratado exatamente igual, ou seja, se faz necessário o conhecimento da 

função pelo qual o documento foi criado e, só dessa forma será possível determinar 

seu uso e destino no arquivo. 

Cabe destacar que apesar do suporte possuir características diferentes, 

todos os documentos passam por fases, desde a sua produção até a eliminação ou 
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guarda permanente, essas fases são denominadas: corrente, intermediária e 

permanente. As próximas subunidades têm como propósito detalhar em que 

consiste cada uma destas fases, as quais constituem a teoria das três idades ou 

ciclo de vida dos documentos de arquivo. 

 

2.1.1.2 Documento de arquivo corrente 

 

Os documentos de arquivos correntes são todos aqueles que possuem valor 

primário1, ou seja, possuem valores administrativos, jurídicos e fiscais. Rousseau e 

Couture (1998) conceituam como: ―[...] agrupam os documentos activos que 

apresentam um valor primário.‖ (ROUSSEAU e COUTURE, 1998, p. 274). Dessa 

forma torna-se comum que o arquivo mantenha-se próximo do produtor e/ou 

acumulador, tendo em vista que a documentação encontra-se em processo de 

tramitação e a pesquisa é frequente. 

Para Schellenberg (2006) o documento de arquivo corrente deve servir a 

administração pela qual os documentos foram criados, e após seu prazo deve seguir 

seu destino: 

 
A administração dos arquivos correntes oficiais tem por objetivo fazer com 
que os documentos sirvam às finalidades para as quais foram criados, da 
maneira mais eficiente e econômica possível, e concorrer para a destinação 
adequada dos mesmos, depois que tenham servido a seus fins. 
(SCHELLENBERG, 2006, p. 67). 

 

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005) define 

documentos correntes como sendo o: 

 
Conjunto de documentos em tramitação ou não, que, pelo seu valor primário 
é objeto de consultas frequentes pela entidade que o produziu, a quem 
compete a sua administração. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 34). 

 

De acordo com o DBTA (2005) e o autor Schellenberg (2006) ambos 

possuem a mesma ideia sobre a definição de arquivo corrente, sendo o mesmo 

criado para as funções administrativas da instituição. Por se caracterizar na primeira 

idade possui uso funcional, ou seja, vinculam-se as razões pelo qual foi criado. 

                                                           
1
 Refere-se aos aspectos gerencias do documento e à demanda de uso que este recebe por conta da 

administração que o produziu. 
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2.1.1.3 Documento de arquivo intermediário 

 

Documentos de arquivo intermediário são aqueles que não possuem mais 

função administrativa. De acordo com Rousseau e Couture (1998) arquivos 

intermediários são:  

 
[...] documentos que têm um valor primário e que devem ser conservados 
durante um tempo determinado, e que são utilizados ocasionalmente para 
apoiar ou manter as atividades de uma pessoa física ou moral. 
(ROUSSEAU e COUTURE, 1998, p. 285). 

 

O prazo de validade do qual se originou o documento foi excedido, sendo 

assim este deve aguardar sua avaliação para que se possa identificar o acervo 

como de guarda permanente ou simplesmente ser eliminado. 

De acordo com Bellotto (2006): 

 
É nessa fase que os documentos são submetidos às tabelas de 
temporalidade, que determinam seus prazos de vigência e de vida, segundo 
as respectivas tipologia e função. Redigidas pelas comissões de avaliação, 
nas quais os arquivistas contam com a assessoria de administradores, 
juristas e historiadores, tais tabelas baseiam-se na legislação em geral, nas 
normas internas do órgão e, sobretudo, na própria finalidade dos 
documentos em questão. Fixam critérios e justificativas para que se possam 
eliminar certos papeis desnecessários ao órgão de origem e sem interesse 
para a pesquisa histórica. (BELLOTTO, 2006, p. 24). 

 

Os documentos de arquivo intermediário são submetidos às tabelas de 

temporalidade1, essas determinam os prazos de vida, de vigência e os prazos de 

eliminação dos documentos. Perdem sua validade jurídica, administrativa, porém 

ainda podem servir para pesquisas do produtor. A média de duração de um 

documento na fase intermediária varia de 20 anos, como cita Bellotto (2006): 

―Permanecerão em um arquivo que já centraliza papéis de vários órgãos, porém 

sem misturá-los ou confundi-los, pelo prazo aproximado de 20 anos.‖ (BELLOTTO, 

2006, p. 24). 

As tabelas de temporalidade proporcionam a seleção para a eliminação dos 

documentos desnecessários ao órgão produtor, sendo que os documentos avaliados 

como de interesse para pesquisa histórica devem ser encaminhados para o arquivo 

                                                           
1
 Instrumento de destinação que determina os prazos em que os documentos devem ser mantidos nos 

arquivos correntes e/ou intermediários, ou recolhidos aos arquivos permanentes, estabelecendo critérios para 
microfilmagem e eliminação. 
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permanente. A seguir será apresentado o conceito de documento de arquivo 

permanente.  

 

2.1.1.4 Documento de arquivo permanente 

 

Os documentos considerados permanentes, segundo Bellotto (2006): ―[...] 

constitui-se de documentos produzidos em geral há mais de 25 anos.‖ (BELLOTTO, 

2006, p. 115). São aqueles que possuem valor secundário1 tendo em vista a função 

do seu valor probatório e testemunhal, os documentos passam a ser classificados 

como fonte de pesquisa e informação para o usuário. 

Para Bellotto (2006) o documento de arquivo permanente que possui valor 

secundário, inicia após a fase intermediária no período de: 

 
Aos 25 ou 30 anos (segundo a legislação vigente no país, estado ou 
município), contados a partir da data de produção do documento ou do fim 
de sua tramitação. A operação denominada ―recolhimento‖ conduz os 
papéis a um local de preservação definitiva: os arquivos permanentes 
(BELLOTTO, 2006, p. 24). 

 

Rousseau e Couture (1998) definem o arquivo permanente como: 

 
Arquivos definitivos agrupam os documentos que já não têm valor primário, 
pelo menos de modo previsível, e que são conservados de forma 
permanente por uma pessoa física ou moral, porque adquirem um valor 
secundário de testemunho ou de informações geral ou porque podem servir 
para a investigação. (ROUSSEAU e COUTURE, 1998, p. 285). 

 

Com base nas definições sobre as fases dos documentos, pode-se observar 

que o ciclo de vida documental é parte primordial para a realização das intervenções 

arquivísticas no arquivo. Assim, o documento de arquivo permanente deve ser 

preservado indefinidamente, por ser considerado como fonte de pesquisa, seu 

armazenamento adequado e seguro proporcionará seguridade à informação a longo 

prazo. 

A partir desse ponto serão abordados os conceitos de arquivos públicos e 

arquivos municipais, conceitos que auxiliarão no desenvolvimento do trabalho.  

 

                                                           
1
 Diz respeito às possibilidades de utilização do documento por usuários que o procuram por razões distintas e 

posteriores àquelas do seu produtor. 
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2.1.2 Arquivo Público Municipal 

 

O arquivo público municipal caracteriza-se por ser um recurso, o qual 

disponibiliza o acesso da informação para a sociedade, proporcionando e garantindo 

o direito à todos a apoiar ou reivindicar seus direitos e garantias. Dessa forma, o 

arquivo deve conceder de uma organização capaz de consolidar com eficiência uma 

estrutura de gestão, preservação e acesso, sendo assim o Conselho Nacional de 

Arquivos (2014), define que o arquivo público municipal deve: 

 
[...] ser criado formalmente na estrutura organizacional da prefeitura, por 
meio de lei específica, que definirá os critérios de sua organização e 
vinculação administrativa, também como os mecanismos de gestão, difusão 
e acesso às informações públicas, observando o disposto na Constituição 
Federal, em conformidade com a Lei de Arquivos e com a Lei de Acesso à 
Informação. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2014, p. 4). 

 

Com base nessa definição entende-se que a informação armazenada e 

preservada em um arquivo público municipal deve dispor a sociedade o livre acesso 

à consulta aos documentos produzidos e recebidos no decorrer das atividades do 

órgão em questão, como apresenta o Conselho Nacional de Arquivos (2014) o qual 

considera o arquivo como sendo uma: 

 
[...] instituição responsável pelos conjuntos de documentos produzidos, 
recebidos e acumulados por órgãos públicos municipais no exercício de 
suas atividades, ou seja, pelos poderes Executivo e Legislativo, 
representados, respectivamente pela prefeitura e pela câmara de 
vereadores em decorrência de suas funções administrativas e legislativas. 
(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2014, p. 20). 

 

No arquivo público municipal está custodiada toda a documentação que 

registram as atividades fins e atividades meio, referentes à prefeitura e aos órgãos 

vinculados a ela. O arquivo público municipal possui a responsabilidade de manter 

toda a documentação organizada, tratada e preservada a fim de propor acesso e 

assistência ao público quando necessário. 

Machado e Camargo (1999), definem arquivos municipais como um conjunto 

de: ―[...] documentos acumulados por órgãos dos poderes executivo, legislativo, no 

âmbito administrativo da administração municipal direta e indireta.‖ (MACHADO ; 

CAMAGO, 1999, p. 14). 
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A Lei 8.159 de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de 

arquivos públicos e privados e dá outras providências, denomina arquivos públicos 

como: 

 
Art 7°- Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e 
recebidos, no exercício de suas atividades, por órgãos públicos de âmbito 
federal, estadual, do Distrito Federal e municipal em decorrência de suas 
funções administrativas, legislativas e judiciarias. (BRASIL, 1991, [s/p]). 

 

Portanto, os arquivos públicos são formados por documentos gerados e 

recebidos no decorrer das atividades administrativas dos diversos setores e 

unidades vinculadas à instituição.  

De acordo com Bellotto (1991) documentos produzidos por um arquivo 

público tem a função de: ―[...] recolher, custodiar, preservar e organizar fundos 

documentais originados na área governamental.‖ (BELLOTTO, 1991, p. 147). Neste 

sentido, a transferência1 dos documentos é direcionada para o administrador, ao 

cidadão e aos historiadores.  

Cada arquivo tem por finalidade garantir o acesso à informação e ao 

documento para os usuários, independente de seu suporte e atividade. Assim, 

devem-se implantar políticas de gestão, preservação, transferência, recolhimento e 

difusão do acervo arquivístico.  

A seguir serão abordados os conceitos de arquivos especializados, tendo 

em vista que o objetivo do estudo desta pesquisa pode ser entendido como um 

arquivo especializado. 

 

2.1.3 Arquivos especializados 

 

Para um melhor entendimento teórico, a arquivística categorizou seus 

documentos como arquivos especiais e arquivos especializados, com o intuito de 

esclarecer as noções de arquivo.  

 
A partir da comissão constituída durante o 1º Congresso Brasileiro de 
Arquivologia, realizado no Rio de Janeiro, em 1972, ficou estabelecido 
incluir no programa do Curso Superior de Arquivo, dois conceitos de arquivo 
que refletem as características peculiares à natureza dos documentos, 
sendo definidos por arquivos especiais e arquivos especializados. (PAES, 
2004, p. 22). 

                                                           
1
 Passagem de documentos do arquivo corrente para o arquivo intermediário. 
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Assim os arquivos especiais são documentos produzidos em diferentes 

suportes como: fílmicos, audiovisuais, iconográficos, microfilmados. Para Paes 

(2004) os arquivos especiais ―[...] merecem tratamento especial não apenas no que 

se refere ao seu armazenamento, como também ao registro, acondicionamento, 

controle, conservação.‖ (PAES, 2004, p. 22). 

Já os arquivos especializados são documentos referentes às áreas de 

atividades humanas como medicina, engenharia, jornalismo, ou seja, o acervo 

especializado origina-se a partir dos registros das atividades em desenvolvimento 

dos profissionais. De acordo com Paes (2004): 

 
Arquivo especializado é o que tem sob sua custódia os documentos 
resultantes da experiência humana num campo específico, 
independentemente da forma física que apresentem, como por exemplo, os 
arquivos médicos ou hospitalares, os arquivos de imprensa, os arquivos de 
engenharia e assim por diante. (PAES, 2004, p. 23). 

 

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005) define o conceito 

de arquivo especializado como: 

 
Aqueles cujos acervos têm uma ou mais características comuns, como 
natureza, função de atividades da entidade produtora, tipo, conteúdo, 
suporte ou data dos documentos, entre outros. (ARQUIVO NACIONAL, 
2005, p. 30). 

 

Os arquivos especializados também são conceituados, impropriamente, 

como arquivos técnicos que de acordo com o DBTA (2005), aqueles: ―arquivos com 

predominância de documentos do exercício das atividades-fim de uma instituição ou 

unidade administrativa.‖ (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 36). 

Os arquivos de engenharia e arquitetura possuem uma peculiaridade, são 

considerados como arquivos especializados e arquivos especiais. Tendo em vista a 

forma e o suporte que compõem as plantas arquitetônicas, necessita-se o 

tratamento, o acondicionamento e acesso específico para esse suporte. 

No acervo dos documentos especializados é comum encontrar um conjunto 

documental que trate do mesmo assunto, porém possuem registros em diversos 

suportes. No caso da engenharia e arquitetura, o seu acervo agrega tanto 

documentos textuais (como as plantas baixas), como também plantas digitais. 
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No capítulo a seguir, será abordado a Prefeitura e o Arquivo Público e 

Histórico Municipal, local onde possui o acervo de plantas arquitetônicas, tema de 

pesquisa do trabalho em questão. 

 

2.2 Prefeitura Municipal de Rio Grande e Arquivo Público e Histórico Municipal 
 

A seção a seguir abordará o histórico e estrutura da Prefeitura Municipal de 

Rio Grande e do Arquivo Público e Histórico Municipal, com intuito de conhecer 

melhor a instituição que custódia o acervo de plantas arquitetônicas. 

 

2.2.1 Histórico e estrutura da Prefeitura 

 

A Intendência Municipal se originou no período colonial. O controle político e 

econômico, mais particularmente sobre o Rio Grande do Sul, deu-se através da 

agregação entre poder público e privado. 

A análise da estrutura administrativa no Rio Grande de São Pedro deve 

partir da constatação de que essa fora estabelecida em função do sistema colonial, 

ou seja, estabelecida na colônia enquanto extensão da administração metropolitana 

visando à manutenção do domínio político-militar do território e à exploração de 

produtos coloniais. Dessa forma, o governo foi estruturado tendo por base dois 

aspectos que lhe conferiram características particulares: a tardia integração desse 

território à colônia portuguesa e a administração pombalina em Portugal (MIRANDA, 

2002). 

A ocupação portuguesa no Rio Grande do Sul foi oficialmente iniciada em 

1737, com a expedição de José da Silva Paes e a construção do forte Jesus-Maria-

José, onde se fundou a cidade de Rio Grande. Os estabelecimentos dos órgãos e 

funcionários da administração deram-se gradativamente, ocorrendo no período do 

governo do Marquês do Pombal em Portugal (1750 - 1777). 

Os prédios que hoje são considerados patrimônio público, nesse período 

ano de 1750 ate 1777, ainda não existiam como a Biblioteca Rio-grandense (1846), 

a Alfândega (1870), o Quartel General (1894). Só existia a Igreja São Pedro (1755) e 

a Capela de São Francisco (1814). 
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A independência política do Brasil foi proclamada em 1822, porém a 

construção da nação e do Estado Brasileiro limitou-se, a princípio, a separação entre 

Brasil e Portugal. (ALENCASTRO, 2000). 

A Prefeitura Municipal de Rio Grande se originou com a expedição do 

Brigadeiro José da Silva Paes, o qual fundou a cidade de Rio Grande em 19 de 

fevereiro de 1737, há 280 anos. De acordo com a Lei Orgânica Municipal de 1990, a 

Prefeitura de Rio Grande pessoa jurídica de direito público e interno, detém de pleno 

uso de sua autonomia política, administrativa e financeira.  

A divisão de sua administração atual contempla 18 secretarias, que intervêm 

no desenvolvimento de suas atribuições, são elas: 

 Secretaria do Município da Cultura 

 Secretaria do Município da Educação 

 Secretaria do Município da Fazenda 

 Secretaria do Município da Pesca 

 Secretaria do Município da Saúde 

 Secretaria do Município da Cidadania e Assistência Social 

 Secretaria do Município da Comunicação e Relações Institucional 

 Secretaria do Município do Controle e Serviços Urbanos. 

 Secretaria do Município da Coordenação e Planejamento 

 Secretaria do Município de Desenvolvimento, Inovações, Emprego e 

Renda 

 Secretaria do Município de Desenvolvimento Primário 

 Secretaria do Município de Gestão Administrativa 

 Secretaria do Município de Habitação e Regularização Fundiária 

 Secretaria do Município de Infraestrutura, Mobilidade Urbana e 

Acessibilidade 

 Secretaria do Município de Turismo, Esporte e Lazer 

 Secretaria do Município do Cassino 

 Secretaria do Município do Meio Ambiente 

A Lei nº 7.265 de 04 de julho de 2012 (ANEXO 1) dispõe da estrutura e 

organização e funcionamento do poder Executivo Municipal de Rio Grande. 

Cabe aqui destacar que no decorrer do presente trabalho, o Arquivo 

Histórico Municipal de Rio Grande (AHMRG) inicialmente vinculado a Secretaria do 
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Município de Gestão Administrativa (SMGA), foi transferido para a Secretaria do 

Município da Cultura (SMC), de acordo com o Decreto nº 14.553 de dez de maio de 

2017 (ANEXO 2), revogando o Decreto n° 9.923 de cinco de maio de 2008. Destaca-

se também que o Decreto n° 14.553/2017 também estabeleceu nova nomenclatura 

ao arquivo denominando-o Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio Grande 

(APHMRG). 

A subunidade a seguir abordará o histórico e a estrutura do Arquivo Público 

e Histórico do Município de Rio Grande. 

 

2.2.2 Histórico e estrutura do Arquivo Público e Histórico Municipal  

 

O Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio Grande, criado por volta do 

ano de 1941 como mencionados no Decreto Lei nº 40 de 30 de dezembro de 1941, 

sob a gestão do Prefeito Roque Aita Junior, é um órgão que foi vinculado à 

Secretaria do Município de Gestão Administrativa, conforme o Decreto nº 4.729 de 5 

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

Cultura Inah Martensen sendo que, 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 Cultural e Núcleo de Arqueologia. 

Conforme os dados acima se presumem que o arquivo foi instituído antes de 

1941, porém não se encontrou registros de sua criação, como também a mudança 

de designação para Arquivo Histórico. No entanto, de acordo com o Cadastro 

Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos (CODEARQ), na 

Resolução de nº 28 do CONARQ, aponta a data de criação do Arquivo Histórico 

Municipal é de 15 de janeiro de 1948, porém menciona-se apenas a incorporação no 

regulamento de serviços municipais originando a Secção de Pessoal e Arquivo 

dentro da diretoria de Administração, ou seja, não condiz ao Decreto Lei n° 40 de 30 

de dezembro de 1941, apresentado acima. 

Atualmente o arquivo desfruta sua sede no prédio da Prefeitura Municipal de 

Rio Grande, no qual vincula-se a Secretaria do Município de Cultura (SMC). 

O acervo do Arquivo Público e Histórico Municipal é composto por toda a 

documentação da administração municipal de Rio Grande, custodiando documentos 

desde sua fundação (1941) até os dias atuais.  
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Essa documentação constitui-se por memorandos, ofícios, portarias, alvarás 

de licenciamento, regimentos, decretos, decretos lei e legislações. Além do suporte 

textual, o arquivo dispõe de outros suportes que registraram as atividades da 

prefeitura, sendo eles: Cd, DVD, VHS, microfilmes, clichês, iconográficos, 

cartográfico e plantas arquitetônicas. Neste contexto é correto afirmar que o 

APHMRG é composto por arquivos especiais e arquivos especializados. 

Toda a documentação armazenada no APHMRG são registros referentes às 

atividades administrativas, tanto os produzidos como os recebidos das outras 

unidades da instituição. Essa documentação passa pelo processo de avaliação com 

as arquivistas do local com o auxílio dos instrumentos de gestão. Foram 

identificados os prazos para cada documento, selecionando-os os de valor histórico 

e permanente, daqueles que serão eliminados. Assim, os documentos produzidos e 

recebidos, depois de cumpridas suas finalidades para os quais foram criados, devem 

ir para o arquivo onde será armazenado organicamente e cumulativamente até a 

espera da destinação final.  

O capítulo a seguir abordará o acervo das plantas arquitetônicas, tema de 

pesquisa do trabalho. 

 

2.3 Acervo de plantas arquitetônicas 
 

No período da pré-história, anterior ao da escrita, o homem utilizava-se de 

desenhos gráficos para comunicar-se com o mundo, hoje esses desenhos são 

definidos como pinturas rupestres. A partir dos desenhos era possível identificar as 

atividades que o homem realizava assim como sua localização. 

Com o passar do tempo e a descoberta da escrita, o desenho gráfico 

permaneceu sendo utilizado, evoluindo de acordo com o tempo e destacando-se 

como desenho artístico e desenho técnico. O desenho artístico é a representação 

gráfica que é capaz de refletir o gosto e a sensibilidade do artista que o criou; 

Desenho técnico é um tipo de representação gráfica utilizada por profissionais, para 

o desenvolvimento de uma atividade.(CARMO, [s/d], [s/d]). 

A arquitetura representa uma área que mais emprega o desenho gráfico, 

logo este serve de base para registrar as atividades desenvolvidas por profissionais 

da área. 

De acordo com Cattani (2006): 
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[...] a função do desenho técnico deveria resolver os problemas de 
produção, através do uso da linguagem gráfica unificada. O desenho 
deveria ser representado da forma mais clara possível, evitando dúvidas no 
momento da execução do projeto. (CATTANI, 2006, p. 115). 

 

O arquivo documental da arquitetura contêm registros pertinentes às práticas 

arquitetônicas e seus documentos acumulam-se a partir das realizações das 

atividades realizadas. Para o Dicionário Ilustrado de Arquitetura (2000) o projeto 

arquitetônico é: 

 
Formado por desenhos e textos que compõem a representação gráfica da 
obra e também de sua maquete. Para a elaboração do projeto existem três 
etapas: o estudo preliminar, o anteprojeto e o projeto de execução. 
(ALBERNAZ, 2000 apud VIANA, 2011, p. 27). 

 

As três etapas que o autor refere-se indicam os documentos produzidos a 

partir dos processos de criações de edifícios/monumentos, definidos a seguir: 

 
O estudo preliminar consiste na primeira etapa, uma configuração inicial da 
construção proposta, contendo em geral, desenhos de plantas de situação1, 
plantas baixas2, cortes e fachadas, acompanhadas de um memorial 
descritivo, sendo esse um documento textual que complementa a 
representação gráfica. O anteprojeto consiste em uma configuração 
definitiva da construção proposta. O projeto de execução baseia-se no 
desenvolvimento do anteprojeto aprovado por autoridades municipais, 
contendo todas as informações arquitetônicas necessárias à construção do 
edifício, como planta de situação, planta de locação, plantas baixas, cortes, 
fachadas e detalhes. (ALBERNAZ, 2000, apud VIANA, 2011, p. 27). 

 

Diante desses conceitos percebe-se que a base documental arquitetônica 

faz-se mediante as fotos, desenhos e textos apontados nos documentos, conforme 

definiu o Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM) (1933) com a 

elaboração da Carta de Atenas, onde diz:  

 
A história está inscrita no traçado e na arquitetura das cidades. Aquilo que 
deles subsiste forma o fio condutor que, juntamente com os textos e 
documentos gráficos, permite a representação das imagens sucessivas do 
passado. (CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARQUITETURA 
MODERNA, 1933, [s/p]). 

 

                                                           
1
 É a locação do terreno urbano ou área rural dentro de uma área, seja loteamento urbano ou fração rural. 

2
 Nome que se dá ao desenho de uma construção feito em geral, a partir do corte horizontal à altura de 1,5 m a 

partir da base. 
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A Carta de Atenas é um documento redigido como conclusão no IV 

Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), realizado em Atenas em 

1933. Esse documento abordou as cidades sob o ponto de vista de arquitetos, que 

buscavam responder aos problemas urbanísticos causados pelo crescimento 

acelerado das cidades. 

Conforme o International Council on Archives (2000), Conselho Internacional 

de Arquivos o documento de arquitetura possui grande importância para a 

sociedade, sendo que: ―é percebida como uma crônica do ambiente construído pela 

humanidade‖. (INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES, 2000, p. 9). 

De acordo com a Carta de Atenas de 1933, percebe-se que sua criação 

originou-se para descrever a preocupação que envolveu a arquitetura com o 

desenvolvimento urbano. A carta relata dois diferentes processos que deveriam ser 

compreendidos, sendo estes as ações de conservação do patrimônio arquitetônico e 

urbano, com as propostas de inovação aos conjuntos. Também expõe o principal 

objetivo da carta, levantar os principais aspectos legais, técnicos e as ações de 

conservação do patrimônio, ressaltado que as legislações progrediriam conforme 

cada país.  

Castriota (2011) reconhece os documentos arquitetônicos perante a 

sociedade como: ―herança cultural que prova o desenvolvimento das áreas de 

arquitetura, urbanismo e engenharia‖. (CASTRIOTA, 2011, p. 119). 

Para o autor, as construções urbanas assim como as consideradas 

patrimoniais, corroboram para a construção da memória de uma sociedade, sendo 

que seu desenvolvimento urbano torna-se indispensável para o patrimônio cultural. 

Gutiérrez (2001) expõe que o Brasil detém de importantes coleções 

cartográficas e planos de arquitetônicos disponíveis em variados arquivos. Entre 

eles o autor ressalta: ―o Arquivo Nacional, o Arquivo Histórico do Exército, a 

Mapoteca do Itamarati e a Biblioteca Nacional‖. (GUTIÉRREZ, 2001, p. 34). 

Em 1990 houve um grande desenvolvimento nas pesquisas nessas áreas 

em todo território brasileiro. A partir dessa data houve interesse por conservar toda 

essa documentação, dessa forma buscou-se aprimorar os conhecimentos na área 

de urbanismo e arquitetura com as criações de cursos de pós-graduação. 

Em 1992, foi criado o núcleo brasileiro do DOCOMOMO que consiste em: 
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[...] uma rede brasileira aberta a todos aqueles interessados na preservação 
da arquitetura, do urbanismo e do paisagismo modernos. Esse formato de 
rede de pesquisa tem como objetivo a construção de uma organização 
nacional flexível para incluir não apenas pesquisadores, mas também 
profissionais de órgãos de preservação, de escritórios de arquitetura, 
jornalistas etc. (DOCOMOMO, [s/d], [s/p]). 

 

Os objetivos da organização representam-se com a documentação e a 

preservação das criações do Movimento Moderno na Arquitetura, Urbanismo e 

manifestações afins. Essa organização é de extrema importância para a divulgação 

dos conjuntos urbanísticos, da preservação do patrimônio documental da arquitetura 

moderna brasileira, assim como proporcionar uma base de conhecimentos e 

informações, capaz de englobar todos os que possuem interesse na área. 

Ressalta-se que quase todas as documentações dos acervos arquitetônicos 

são produzidas em suportes de papel, denominados após o registro no suporte 

como ―prancha‖. 

A seguir serão identificados alguns tipos de papéis empregados nas 

construções das plantas arquitetônicas, sendo que a textura e gramatura de cada 

papel corresponderão à etapa em que o processo arquitetônico estiver. 

 

2.3.1 Tipos de suportes utilizados 

 

O processo de construção do papel modificou-se no decorrer dos anos, 

decorrente das necessidades de utilização. É interessante destacar a descoberta do 

papel antes de seguirmos para os tipos de suportes utilizados para a elaboração das 

plantas arquitetônicas.  

Segundo VIÑAS (2010) ―foi através de alguns estudos etnográficos 

realizados em alguns países orientais, que se podem estabelecer alguns detalhes da 

fabricação do papel no período de Ts’ ai Lun.‖ (VIÑAS, 2010, p. 43). 

De acordo com Foelkel (1977 - 1979) o papel surgiu: 

 
Os primeiros papéis parecem ter sido obtido a partir da casca interna de 
Broussonetia papyrifera e de alguns bambus. O método de fabricação 
primitivo, descrito em alguns documentos chineses, guarda a mesma 
sequência de operações que atualmente é utilizada. Os colmos de bambu 
eram cortados próximo ao solo, divididos em parcelas quanto a Idade e 
picados em fragmentos. Quanto mais novo o bambu, melhor era a 
qualidade do papel resultante. Os pedaços de bambu eram colocados a 
amolecer em água quente e lama por algumas semanas e a seguir eram 
martelados em pilões. A massa semifluida era limpa e dela se removiam os 
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pedaços maiores de material não desintegrado. A seguir esta massa era 
levada para um tubo aonde se ia adicionando massa até se ter quantidade 
suficiente para formar urna folha. A folha era formada por uma tela cuja 
armação era de bambu ou madeira e que possuía uma rede de cordões 
onde as fibras eram retidas. A folha era secada num forno de argila. Após a 
secagem, a folha tinha sua superfície melhorada pelo pincelamento de 
amido ou goma de peixe sobre ela Os papeis para escrita eram também 
polidos com pedras lisas. (FOELKEL, 1977-1979, p. 2). 

 

De acordo com Price (2011) em meados do século XIX e no século XX, 

eram utilizados três tipos de papéis: ―papel de aquarela para tinta e desenhos a 

lápis; papel padrão, possivelmente com uma superfície revestida; e papel 

translúcido, popularmente conhecido por papel vegetal.‖ (PRICE, 2011, p. 75). 

Em 1870 considerou-se o período de maior destruição de conjuntos de 

plantas arquitetônicas, de acordo com Laroque - Kucharek (1992): 

 
Antes de 1870 muitos arquitetos destruíram seus desenhos depois da 
construção do edifício, pois além da problemática de seu armazenamento, 
pensavam que essa documentação não despertaria interesse. Além disso 
os documentos eram levados ou até mesmo desenvolvidos no próprio 
canteiro de obras, onde sofriam deterioração prematura. (LAROQUE-
KUCHAREK, 1992, p. 15). 

 

Em meados do século XIX, a fabricação de papel cresceu evolutivamente e 

com o surgimento da bobina e da industrialização, consagrou-se o marco da 

comercialização dos suportes de grandes dimensões, utilizando-os para a 

elaboração de desenhos, mapas e plantas arquitetônicas. 

Para a elaboração dos suportes foram utilizados diferentes materiais, pois 

para cada etapa do projeto considera-se um papel com material específico. Os 

suportes mais utilizados para a elaboração das plantas arquitetônicas são: o papel 

opaco, manteiga, o sulfite e o vegetal. 

Papel opaco também conhecido como Canson, possui cor branca e em 

cores, são utilizados na fase do estudo preliminar e na fase do anteprojeto. 

O papel manteiga se parece muito com a estrutura do papel vegetal, sendo 

apenas um pouco mais fino, possui semitransparência e fosco, seus traços podem 

ser feitos pelo nanquim (pigmento negro), o lápis HB até o F, e hidrocor. São 

utilizados para a feitura de esboços 

Já o papel sulfite possui variadas cores, porém a de cor branca com 

tamanho A4 é a mais aproveitada em impressoras e fotocópias, geralmente esse 
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papel é utilizado na impressão de plantas feitas no AutoCAD1, na fase do projeto 

executivo, considerado já completo com detalhes de acabamento. 

O papel fosco é utilizado na fase dos esboços e construções de plantas, 

cortes e fachadas, pois permite a visualização sobreposta de desenhos. Tem sua 

estrutura parecida com a do papel manteiga, no entanto são mais foscos, por 

possuir essa característica seus desenhos são feitos a grafite, no entanto no papel 

manteiga que se assemelha o grafite causa borrões. (CARMO, [s/d], [s/p]). 

Por fim tem-se o papel vegetal ou translúcido possui sua composição 

semitransparente, semelhante ao papel manteiga sendo mais espesso é o mais 

utilizado para desenhos arquitetônicos feitos. É utilizada na fase dos projetos 

definitivos, sua estrutura possui grande resistência ao tempo, permitindo ainda 

raspagens e correções no suporte. 

Page (1997) apresenta que em ―coleção de arquitetura, o papel translúcido 

usado para desenho arquitetônico no século XIX era fino e feito de trapos ou de 

polpa de madeira química‖. (PAGE, 1997, p. 1), observa-se que cada etapa de 

construção de um projeto, é produzida em um suporte de papel específico. Esse 

processo de escolha do papel proporciona a preservação dos traços e do próprio 

suporte, diante disso a seguir se abordará as medidas de conservação documento. 

 

2.3.2 Conservação 

 

A conservação consiste em um conjunto de procedimentos e medidas que 

asseguram a integridade dos documentos diante dos agentes de deterioração. 

Cunha (2008) conceitua conservação como: ―conjunto de medidas empreendidas 

com a finalidade de preservar e restaurar documentos‖. (CUNHA, 2008, p. 103). 

Cassares e Moi (2000) afirmam em seu conceito de conservação que é o: 

 
Conjunto de ações estabilizadoras que visa desacelerar o processo de 
degradação de documentos ou objetos por meio de controle ambiental e de 
tratamento específico. (CASSARES e MOI, 2000, p. 12). 

 

Entende-se que o processo de conservação contribui significativamente para 

o aumento da vida útil do documento assegurando, portanto o acesso à informação. 
                                                           
1
 É um software do tipo CAD — computer aided design ou desenho auxiliado por computador – criado 

e comercializado pela Autodesk, Inc. desde 1982. É utilizado principalmente para a elaboração de 
peças de desenho técnico em duas dimensões (2D) e para criação de modelos tridimensionais (3D). 
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Medeiros (2005) contribui atestando esta afirmação: 

 
A importância de conservar e preservar um objeto que consideramos parte 
de um patrimônio está no fato deste se constituir registro material da cultura, 
da expressão artística, da forma de pensar e sentir de uma comunidade de 
uma determinada época e lugar, um registro de sua história, dos saberes, 
das técnicas e instrumentos que utilizava. (MEDEIROS, 2005, p. 1). 

 

Para os autores Cunha (2008), Cassares e Moi (2000) e Medeiros (2005) 

ambos consideram necessárias às prevenções ao arquivo. De acordo com os 

mesmos, as ações mencionadas sugerem o tratamento adequado aos documentos 

no qual refere-se ao o manuseio, a higienização, o controle ambiental e o 

armazenamento. Assim, são processos que contribuirão para a vida longa dos 

documentos especialmente aos de guarda permanente. Para estes a preservação 

deverá ser contínua pela importância do seguimento da memória do patrimônio 

documental a longo prazo. 

Segundo Pinheiro (2009), ―a conservação de documentos está baseada 

fundamentalmente em técnicas e medidas apropriadas para o prolongamento da 

vida útil dos suportes de informação‖ (PINHEIRO, 2009, p. 515). O autor aconselha 

a manutenção dos procedimentos de preservação, a fim de conservar o estado físico 

do suporte. 

Os arquivos na maioria são compostos por documentos textuais, 

constituídos por mapas, plantas arquitetônicas, manuscritos, livros dentre outros, 

sendo assim o papel é o principal suporte encontrado nos acervos. 

Por serem compostos basicamente por fibras de celulose, os documentos 

textuais apresentam degradações em seu suporte, as autoras Cassares e Moi 

(2000) abordam os agentes nocivos: 

 
A degradação da celulose ocorre quando agentes nocivos atacam as 
ligações celulósicas, rompendo-as ou fazendo com que se agreguem a elas 
novos componentes que, uma vez instalados na molécula, desencadeiam 
reações químicas que levam ao rompimento das cadeias celulósicas. A 
acidez e a oxidação são os maiores processos de deterioração química da 
celulose. Também há os agentes físicos de deterioração, responsáveis 
pelos danos mecânicos dos documentos. Os mais frequentes são os 
insetos, os roedores e o próprio homem. (CASSARES e MOI, 2000, p. 13). 
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Cabe destacar que a conservação propõe o uso de técnicas associadas às 

práticas, que permitem oferecer aos documentos a proteção adequada 

independente de seus formatos ou suportes.  

A conservação possibilita neutralizar os danos de deterioração e 

decomposição dos documentos, logo proporcionará longevidade aos mesmos. 

Deve-se destacar que os agentes de degradação do papel, são divididos em 

dois fatores: fatores externos que abrange os agentes ambientais e biológicos, e os 

fatores internos que são os males inerentes à própria estrutura do papel e seu 

processo de fabricação. 

Tendo em vista que os agentes compreendem muitos conceitos, serão 

definidos separadamente para um melhor entendimento. 

Os agentes ambientais são causadores dos danos aos suportes de papel, 

recorrentes aos efeitos ambientais, são eles: a luminosidade (natural ou artificial); a 

temperatura e a umidade relativa e a qualidade do ar (poluentes atmosféricos). 

Esses agentes isoladamente podem trazer danos aos documentos, no entanto 

podem ocorrer no acervo de maneira simultânea. Os agentes biológicos são 

ameaças graves que podem destruir um arquivo inteiro, conhecidos por 

microrganismos (bactérias e fungos), insetos como traças, baratas, brocas, piolhos 

de livro e roedores. 

Os fatores internos são aqueles danos de degradação que se encontra na 

própria estrutura do papel e/ou durante o processo de sua confecção. Esses danos 

constituem-se por resíduos químicos, tipos de colagem, assim como elementos que 

causam a acidez e a alcalinidade do suporte, como exemplo a retirada incompleta 

da lignina ou a utilização de metais como ferro. 

Neste contexto, observa-se que a manutenção periódica nos documentos, 

torna-se de extrema relevância, pois possibilita a conservação do suporte 

neutralizando-o contra os danos que os documentos podem vir a sofrer. 

A seguir será abordado o conceito de gestão de documentos, ferramenta 

utilizada para consolidar o conceito de patrimônio documental arquivístico. 
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2.4 Gestão de documentos 
 

O conceito e a implantação de gestão documental surgiram a partir da II 

Guerra Mundial, com o crescimento da produção documental, em virtude ao 

desenvolvimento científico e tecnológico alcançado pela humanidade, excedendo a 

capacidade de organização das instituições, as quais foram forçadas a encontrar 

novos resultados para gerenciar grandes massas documentais. (PAES, 2004, p. 53). 

Segundo Moreno (2008): ―[...] a gestão documental, surge como ferramenta 

indispensável à otimização do uso das informações contidas nos mais variados 

suportes.‖ (MORENO, 2008, p. 73). 

A gestão documental foi definida pela Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, 

que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras 

providências: 

 
Art 3º- considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e 
operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e 
arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou 
recolhimento para guarda permanente. (BRASIL, 1991, [s/p]). 

 

De acordo com a Lei 8.159, é dever do Poder Público aplicar a gestão 

documental: ―[...] proteção especial a documentos de arquivos, como instrumentos 

de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos 

de prova e informação.‖ (BRASIL, 1991, [s/p]). 

O Conselho Nacional de Arquivos (2011) define gestão de documentos 

como: 

 
Conjuntos de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, 
tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos arquivísticos em 
fase corrente e intermediário, visando sua eliminação ou recolhimento para 
guarda permanente. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p. 17). 

 

Como menciona a Lei e o Conselho Nacional de Arquivos, a gestão 

documental é a fase que desenvolve o uso das técnicas arquivísticas no que refere-

se a organização da produção documental, assim como a eliminação, a preservação 

e o acesso aos documentos. A gestão torna-se fundamental na contribuição dos 

resultados obtidos. 
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Paes (2004) destaca ―as três fases da gestão documental: a produção, a 

utilização e a destinação.‖ De acordo com a referida autora, as três fases consistem 

em: 

 
Produção de documentos refere-se à elaboração dos documentos em 
decorrência das atividades de um órgão ou setor. 
Utilização de documentos é a recuperação de informações, indispensáveis 
ao desenvolvimento de funções administrativas, técnicas ou cientificas das 
instituições, nessa fase inclui as atividades de protocolo (recebimento, 
classificação, registro, descrição, tramitação) de expedição, organização e 
arquivamento. 
A avaliação e destinação de documentos desenvolvem mediante a análise e 
avaliação dos documentos acumulados nos arquivos, com vistas a 
estabelecer seus prazos de guarda, determinando quais serão objeto de 
arquivamento permanente quais deverão ser eliminados por terem perdido 
seu valor de prova e de informação para a instituição. (PAES, 2004, p. 53). 

 

A referida autora conceitua as fases da gestão como a base para as práticas 

arquivísticas. Ao trazer como primeira fase a produção de documentos, Paes (2004) 

orienta que toda a documentação gerada na instituição deve preceder de prioridade, 

ou seja, documentos desnecessários para a instituição, como cópias ou emissões de 

vias irrelevantes para o desenvolvimento das atividades, devem ser evitadas. 

Somente deve-se criar documentos com o proposito essencial para a administração. 

Nesta fase Paes (2004) relata também que o arquivista tem o direito e 

obrigação de argumentar sobre os recursos humanos, materiais e equipamentos 

informatizados, prevendo o que será melhor para o desenvolvimento pleno das 

atividades da instituição. 

A utilização de documentos contribui nas fases corrente e intermediária, 

como cita a autora, as atividades de protocolo, recebimento, tramitação dentre 

outras, proporcionam o desenvolvimento ágil e acessível à informação. 

A última fase consiste na avalição e destinação final dos documentos, nesta 

fase estabelecem-se os prazos de guarda como também a eliminação do 

documento. É necessária à obtenção dos instrumentos de gestão para alcançar 

esses prazos, mencionados por Bernardes (2008) a seguir, o plano de classificação 

documental e a tabela de temporalidade documental são ferramentas arquivísticas 

indispensáveis nos procedimentos de gestão documental. 

Bernardes (2008) caracteriza os instrumentos de gestão de documentos: 

 
Os Planos de Classificação e as Tabelas de Temporalidade de Documentos 
associados garantem a simplificação e a racionalização dos procedimentos 
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de gestão documental, imprimem maior agilidade e precisão na recuperação 
dos documentos e das informações e autorizam a eliminação criteriosa de 
documentos cujos valores já se esgotaram. (BERNARDES, 2008, p. 6). 

 

Bernardes (2008) conceitua os instrumentos de gestão, caracterizando-os 

como recursos fundamentais para a racionalização do processo de gestão. Neste 

contexto ressalta-se a importância do processo de avaliação estar vinculado a 

gestão documental. 

A avaliação é o processo que deve-se inserir no momento da criação do 

documento, juntamente com este recomenda-se implantar a classificação, dessa 

forma a chance de acumulação documental é quase nula. 

O plano de classificação consiste em identificar as atividades e funções dos 

conjuntos documentais. Os documentos gerados devem ser analisados para fim de 

apontar seus prazos de guarda ou eliminação, portanto nessa etapa considera-se 

essencial a formação de uma comissão de avaliação de documentos.  

Para Bernardes (1998) a comissão avaliadora deve integrar-se ao ―[...] 

processo participativo de profissionais ligados às mais diversas áreas do 

conhecimento será decisivo para se definir critérios de valor.‖ (BERNARDES, 1998, 

p. 19), é um trabalho que envolve profissionais de diferentes áreas do conhecimento.  

Deste modo, a comissão de avaliação de documentos tem por objetivo 

identificar e aprovar, os prazos de guarda até a eliminação e de guarda permanente, 

materializando estes estudos no instrumento de gestão denominado de tabela de 

temporalidade. Sendo assim a avaliação é responsável por definir os valores de 

cada documento, analisando-os é possível identificar os registros de valor 

secundário com potencial histórico, a fim de incluí-los como patrimônio documental. 

Para melhor compreensão do conceito patrimônio, a seguir será abordado com 

maior ênfase. 

 

2.5 Patrimônio  
 

O conceito de patrimônio modificou-se no decorrer do tempo. A palavra 

originou-se da língua latina: patrimonium, no qual seu significado refere-se à 

herança familiar, "pater" e "nomos". 

Choay (2006) denomina a palavra patrimônio como sendo um ―bem de 

herança que, seguindo as leis, descende dos pais e mães para seus filhos‖ 
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(CHOAY, 2006, p. 11). A autora define como sendo os recursos que passa na 

família de pai para filho, considerando como um ritual de passagem necessário para 

o cultivo da memória de um grupo ou de uma sociedade. 

A referida autora Choay (2006) ainda destaca que a descoberta do termo 

patrimônio, pode ter ocorrido no período da Revolução Francesa: 

 
[...] momento em que se desenvolveu a ideia de patrimônio ligado à 
construção de uma identidade nacional. Nesse momento da história, foi 
necessário romper com o antigo regime e preciso reinventar a França. 
(CHOAY, 2006, p. 87). 

 

No período da Revolução Francesa em 1789, com a crise econômica, os 

revolucionários em desespero rebelaram-se contra o governo, suas manifestações 

dilapidaram os castelos e monumentos em geral. Uma das primeiras construções a 

ser demolida foi o castelo de Bastilha, sendo que denominaram essa guerra como a 

Queda da Bastilha1 Por ser uma construção de grande porte para época e utilizada 

para prestigiar fatos históricos, ao final da guerra percebendo o tamanho da 

devastação de monumentos históricos demolidos. Diante de tal cenário iniciou-se o 

processo de preservação dos imóveis com intuito de proteger o patrimônio 

arquitetônico. 

Araripe (2004) reconhece patrimônio como um aspecto simbólico nele 

implícito, o qual contribui para a construção de uma sociedade: 

 
O patrimônio, pelo seu teor simbólico e sua significação, funciona como 
chave de entrada para a compreensão de uma época, de uma sociedade, 
ou de um momento da vida social. É que quando mais mergulhamos nos 
movimentos do passado e nos debruçamos sobre os fatos particulares da 
vida cotidiana, mas podemos desvendar e compreender a estrutura e a 
regularidade desse passado e verificar que um mesmo contexto está 
reunido diferente fatos que, na verdade, formam a unidade social. 
(ARARIPE, 2004, p. 115). 

 

Segundo o autor, à medida que se conhece as ocorrências do passado, 

compreende-se melhor o presente. A percepção do passado nos proporcionará o 

alicerce para o desenvolvimento e entendimento de uma sociedade.  

Neste contexto Poulot (2009) destaca que as normas sociais determinavam 

que todos os bens de uma pessoa deveriam ser transmitidos aos seus 

descendentes. Dessa forma conceitua patrimônio como: ―desse modo, o termo 
                                                           
1
 Fortaleza situada em Paris capital da França, utilizada como cadeia para os políticos da época. 
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patrimônio refere-se aos bens de herança que passam dos pais e das mães para 

sua filiação.‖ (POULOT, 2009, p. 16).  

Ao termo patrimônio é atribuída a herança ao direito de herdar, ganhar, obter 

um legado que deve ser conquistado por meio de sucessão, ou seja, transmitido de 

geração para geração com o propósito de proteção para que a linha de transferência 

perpetue. 

Desse modo, o patrimônio se caracteriza pela compreensão de uma época 

sendo que todo o conjunto que se denomina como tal, deve ser preservado com o 

intuito de manter vivo o passado. 

Tendo em vista que o patrimônio sofre alterações frequentes, como cita 

Funari (2003) quando diz que ―o significado atribuído ao patrimônio também se 

modifica segundo as circunstâncias do momento.‖ (FUNARI, 2003, p. 16), é através 

das mudanças, que a história constitui-se em patrimônio. Logo, as subunidades a 

seguir caracterizarão o que se deve considerar como patrimônio cultural e 

patrimônio documental. 

 

2.5.1 Patrimônio cultural 

 

O patrimônio cultural é composto por um conjunto de informações 

relacionado a todos os bens, manifestações populares e tradições materiais e 

imateriais. Ribeiro (2009) conceitua seu ponto de vista referente ao patrimônio 

cultural, como sendo aqueles que: 

 
[...] guardam informações, significados, mensagens, registros da história 
humana - refletem ideias, crenças, costumes, gosto estético, conhecimento 
tecnológico, condições sociais, econômicas e políticas de um grupo em uma 
determinada época. (RIBEIRO, 2009, p. 203). 

 

Em 30 de novembro de 1937, foi criado o Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (SPHAN), essa iniciativa promoveu junto ao governo os princípios 

de ações voltados à preservação do patrimônio cultural brasileiro. 

De acordo com Santos (2000): 

 
Salvo algumas exceções, podemos dizer que o que caracterizou a postura 
do governo no Brasil, ao longo do tempo, foi a omissão frente à lenta 
destruição do nosso patrimônio cultural. Somente um ou outro particular, 
colecionador ou intelectual afeito às casas históricas, se lembrava de 
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solicitar defesa e proteção, assim mesmo, somente em relação a 
monumentos arquitetônicos porque quanto ao patrimônio popular, não havia 
preocupações. (SANTOS, 2000, p. 29). 

 

A partir da criação do SPHAN em 1937, foi sancionado o Decreto n° 25 de 

30 de novembro de 1937, o qual determina a proteção dos bens culturais no país. O 

Art 1°, do decreto afirma: 

 
Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto de bens 
móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse 
público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, 
quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou 
artístico. (BRASIL, 1937, [s/p]). 

 

Cabe destacar que o SPHAN sofreu alterações o que ocasionou a 

reestruturação administrativa, denominando-o como Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional, o conhecido IPHAN. Após a nova reestruturação o IPHAN 

passou a propiciar um ambiente favorável as discussões referentes à 

problematização do patrimônio cultural brasileiro. 

A Constituição Federal do Brasil (1988), em seu Art. 216, afirma que: 

―constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 

ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira‖. 

(BRASIL, 1988, [s/p]), nos quais incluem: 

 
I – as formas de expressão 
II – os modos de criar, fazer e viver. 
III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas. 
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais. 
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, ecológico e cientifico. (BRASIL, 1988, [s/p]). 

 

Em 4 de agosto de 2000, a partir do Decreto n° 3.551, foi instituiu-se o 

Regimento de Bens Culturais da Natureza Imaterial consistindo o patrimônio como 

patrimônio cultural brasileiro. 

Logo o artigo 1° aponta sua caracterização: 

 
Art. 1° Esse registro se fará em um dos seguintes livros: 
I – Livro de Registros nos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e 
modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades; 
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II – Livro de registro de celebrações, onde estão inscritos rituais e festas 
que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do 
entretenimento e de outras práticas da vida social; 
III – Livro de registros de Formas de Expressão, onde estão inscritas 
manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; 
VI – Livro de registro de lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, 
santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem 
práticas culturais coletivas. (BRASIL, 2000, [s/p]). 

 

A partir do Decreto n° 3.551 de 2000 percebe-se o conceito de patrimônio 

cultural de forma mais definida. O termo cultural não se remete apenas ao físico e/ou 

concreto ou até mesmo ao alcance da visão. A definição de patrimônio cultural vai 

além do tocar, podendo ser o som de uma música, uma dança com movimentos, 

lugares, sabores, qualquer lembrança que resgate a história a memória coletiva. 

Essa é a definição mais próxima do patrimônio cultural. 

Como citado na Constituição de 1988, o patrimônio cultural dividiu-se em 

dois grupos: bens materiais e imateriais. Os bens imateriais são constituídos por 

manifestações que refletem as habilidades e práticas do modo de ser de um grupo 

de indivíduos. É um conjunto de bens culturais que segue sua natureza, o seu tempo 

e a sua história, dentre alguns bens culturais estão às danças regionais, as músicas, 

as crenças, religiões dentre outras, mas que juntas formam a identidade de uma 

sociedade.  

De acordo com Zanirato e Ribeiro (2006) o patrimônio cultural: 

 
[...] adquire um peso significativo no mundo ocidental. De um discurso 
patrimonial referido aos grandes monumentos artísticos do passado, 
interpretados como fatos destacados de uma civilização, se avançaram para 
uma concepção do patrimônio entendido como conjunto de bens culturais, 
referentes às identidades coletivas. (ZANIRATO e RIBEIRO, 2006, p. 2). 

 

Dessa forma, entende-se que o patrimônio cultural forma-se a partir do 

conjunto de saberes, fazeres, expressões e práticas que referenciam o segmento 

histórico do bem e sua relevância para a memória, identidade e sociedade. 

Para Bellotto (1979) os bens culturais estão divididos em béns:  

 
[...] móveis e imóveis, produtos econômico, criações artísticas, relatórios 
científicos. Todos informam, ensinam, testemunham: são documentos, 
desde que a expressão manifestada esteja registrada em um suporte. 
(BELLOTTO, 1979, p. 155). 
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Os bens materiais são formados por elementos concretos, possíveis de tocar 

como as construções edificadas e monumentais, no entanto os bens materiais se 

dividem-se em dois grupos, são eles: bens móveis e bens imóveis. 

Os bens móveis, como o próprio nome diz são os bens que podem sofrer 

mudanças de local e reunir-se novamente, esses bens são compostos por todos os 

acervos museológicos, os documentais, os bibliográficos e os arquivísticos, dentre 

outros. Os bens imóveis são estruturas fixas, ou seja, não sofre mudanças de local. 

São caracterizados como núcleos urbanos, sítios arqueológicos, bens individuais, 

além dos conjuntos arquitetônicos das cidades. 

Abreu e Chagas (2003) contribuem com sua definição quando colocam que: 

 
A noção de cultura incluía hábitos, costumes, tradições, crenças, enfim, um 
acervo de realizações materiais e imateriais [...] em primeiro lugar a de que 
mesmo no interior do contexto nacional, existiam culturas diversas e plurais 
[...] em segundo lugar, a noção de cultura de que a cultura congregava bens 
materiais e imateriais. (ABREU ; CHAGAS, 2003, p. 37). 

 

Observa-se o conceito de patrimônio cultural como toda manifestação de 

hábitos e práticas desenvolvidas no convívio de um grupo ou uma sociedade, 

determinando-as como tradições culturais. 

 

2.5.2 Patrimônio documental 

 

Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (DBTA), o 

patrimônio documental são conjuntos de arquivos que dispõe de valor permanente, 

públicos ou privados, existentes no âmbito de uma nação, de um estado ou de um 

município, sendo que estes permanecem custodiados por instituições culturais e/ou 

instituições responsáveis pelo recolhimento, tratamento e preservação da 

documentação histórica.  

Lage (2002) identifica o patrimônio documental como uma: 

 
[...] perspectiva teórica que atravessa domínios do conhecimento tão vastos, 
consolidados e formalizados como são as Ciências da Documentação e 
Informação, e História das Populações e a Demografia Histórica e os 
Estudos Culturais e Sociais das Ciências e das Técnicas, e na perspectiva 
prática da sua compreensão necessária à sua salvaguarda, difusão e 
desenvolvimento. (LAGE, 2002, p. 14). 
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A referida autora define que o patrimônio documental a medida que outras 

áreas afins se interligam com seus conhecimentos. Como ressalta Miranda (2006), o 

patrimônio documental é ―[...] formado por documentos que constituem o acervo e 

fonte de comprovação de fatos históricos e memoráveis.‖ (MIRANDA, 2006, p. 67) 

assim, sendo o patrimônio é integrado a diferentes bases e formas. 

A UNESCO (2002) contribui a partir da Memória do Mundo com o 

entendimento de patrimônio documental inferindo que: 

 
Um documento é aquilo que ―documenta‖ ou ―registra‖ algo com um 
propósito intelectual deliberado. Embora o conceito de documento seja 
universal, reconhece-se que algumas culturas são mais ―documentais‖ que 
outras. Assim, pois por estar e outros razões nem todas as culturas estarão 
representadas por igual no patrimônio documental mundial e, portanto, na 
Memória do Mundo. Considera-se que um documento constitui-se de dois 
componentes: o conteúdo informativo e o suporte no qual esse se consigna. 
Ambos podem apresentar uma grande variedade e ambos são ser 
igualmente importantes como parte da memória. (UNESCO, 2002, p. 10). 

 

O documento é concebido a partir do registro da informação no suporte, 

sendo que através da realização de suas finalidades pelo qual foi criado, o 

documento passa a ter valor secundário, avaliado como probatório. Considerados 

como documentos de provas, testemunhais ou históricos, estes devem ser 

preservados para promover o acesso à informação e a pesquisa.  

Segundo Figueiredo (2000) documentos que passam a ter valor permanente 

são considerados como patrimônio documental: 

 
Somos detentores de memória, e à medida que exercitamos nossa 
habilidade para usá-la com apoio nos acervos documentais, estamos 
abrindo novas possibilidades de recriação e invenção do mundo que nos 
cerca. Ao buscarmos informações sobre a história da cidade/instituição, 
estamos possibilitando o fortalecimento da memória e seu potencial 
renovador e criador. (FIGUEIREDO, 2000, p. 4). 

 

E para alcançar e possibilitar o fortalecimento da memória torna-se 

necessário que os detentores da mesma a preservem resguardando-a para que o 

seguimento de seus costumes e hábitos, por meio do conhecimento destes 

registros, possibilite o alcance e garanta o seu legado as novas gerações. 

Para Vazquez (2008) patrimônio documental compreende: 

 
El o conjunto orgânico de documentos nacidos de gestión que hemos 
recebido del passado, a los que sumamos los que formaron parte de 
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nuestra vida y que elegimos - luego de haberlos usado para que sean 
portadores de nustra identidade y alimenten la memoria de hechos 
significativos de la comunidade. El archivero es ciudadano y es muy bueno 
que este definido politicamente, pero su compromisso técnico es conservar 
todos los elementos de juicio existentes. El Patrimonio de um país se 
conforma com sus héroes y sus villanos. (VÁZQUEZ, 2008, p. 154 - 155). 

 

E ainda enfatiza: 

 
El Patrimonio Documental contiene lãs raíces em que se fundamenta la 
identidad de todos los membros de uma comunidade. La identidade se 
conforma com costumbres, tradiciones estilos de vida, conciones, comidas, 
el acento al hablar y hasta los olores locales pero los documentos de 
gestión constituyen el núcleo más explícito y formal de todos. Es explícito 
porque se halla escrito y es formal porque son documentos producidos sin 
intención narrativa, lo cual les otorga gran dosis de veracidade. (VÁZQUEZ, 
2008, p. 161-162). 

 

Segundo o autor o patrimônio documental é constituído por um conjunto de 

documentos permanentes, decorrentes dos registros de fatos históricos e 

probatórios de acontecimentos sem intenções narrativas, o que lhe confere a 

veracidade dos mesmos, tornando-se relevante para a instituição considerando a 

trajetória da mesma e a importância para a sociedade. 



3. METODOLOGIA 
 

A metodologia percorrida no trabalho pressupõe uma sequência de 

atividades que permitiram alcançar os objetivos propostos, tendo como base dos 

procedimentos e combinação de pesquisas empíricas e teóricas. 

 

3.1 Classificações da pesquisa  
 

A metodologia empregue nesta pesquisa apontará sua natureza, sua forma, 

seus objetivos, seus procedimentos técnicos, a estratégia de pesquisa e o ponto de 

vista da temporalidade. 

Do ponto de vista da natureza a pesquisa é básica, pois tem por objetivo 

gerar conhecimentos científicos sem qualquer objetivo comercial e, visa produzir 

respostas para questionamentos específicos. (SILVA, MENEZES, 2005). 

Na forma de abordagem a pesquisa é qualitativa, pois considera o ambiente 

natural como fonte direta para coleta de dados, busca atingir novas perspectivas 

com a experiência dos entrevistados, que de acordo com Minayo (2007) é 

normalmente utilizada no contexto social e cultural, sendo um elemento importante 

para a pesquisa.  

Do ponto de vista dos objetivos, a pesquisa tem a forma descritiva, pelo fato 

de proporcionar uma descrição da realidade, sem nela interferir. Assumindo em 

geral a forma de pesquisa bibliográfica. 

No ponto de vista dos procedimentos técnicos, é um o estudo de caso, pois 

envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que se 

permite o seu amplo e detalhado conhecimento. 

E por último, pelo ponto de vista da temporalidade, é transversal uma vez 

que se avalia a mesma variável em uma única mensuração. 

 

3.2 Procedimentos metodológicos e coleta de dados 
 

Para que sejam cumpridos os objetivos propostos serão descritos os 

procedimentos gerais e executados para obtenção dos resultados, além dos 

instrumentos que irão fornecer a coleta de dados. 
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Em um primeiro momento, para caracterizar as plantas arquitetônicas como 

documentos de guarda permanente foi necessário analisar o Plano de Classificação 

Documental assim como a Tabela de Temporalidade Documental, para definir a 

classificação, a avaliação do acervo de acordo com os preceitos arquivísticos. 

Em um segundo momento, para atingir os resultados da proposta de 

identificar a aplicabilidade do conceito do patrimônio documental para o acervo de 

plantas arquitetônicas do município de Rio Grande, ocorreu um levantamento 

bibliográfico. Esse levantamento consistiu na análise de livros, artigos, teses e em 

outros materiais online, todos direcionados ao assunto em questão. Foi elaborado a 

partir de fichamentos demonstrado no Apêndice A, sistematizando o processo de 

coleta de dados. 

Em um terceiro momento, para alcançar a proposta de reconhecer o acervo 

de plantas arquitetônicas como patrimônios documentais foram aplicados dois 

questionários e anexo aos mesmos um termo de consentimento livre, Apêndice B, 

um para os engenheiros e arquitetos vinculados a Prefeitura Municipal de Rio 

Grande, Apêndice C, e o outro para as arquivistas do Arquivo Público e Histórico de 

Rio Grande, Apêndice D. 

Os questionários foram aplicados de forma presencial para as duas 

arquivistas e para os sete engenheiros e dois arquitetos a aplicação se fez 

presencial, via e-mail e rede social, concluindo com 11 colaboradores. De acordo 

com Silva e Menezes (2005) um questionário se define por: 

 
[...] uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por 
escrito pelo informante. O questionário deve ser objetivo, limitado em 
extensão e estar acompanhado de instruções. As instruções devem 
esclarecer os propósitos de sua aplicação, ressaltar a importância da 
colaboração do informante e facilitar o preenchimento. (SILVA, MENEZES, 
2005, p. 33). 

 

Os questionários foram elaborados com perguntas abertas, possibilitando ao 

colaborador a expressar sua opinião, e perguntas fechadas com duas respostas, 

mas com a possibilidade de justificá-la. 

Tendo em vista esses resultados, foi possível obter informações necessárias 

para o alcance dos objetivos específicos da pesquisa. 
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3.3 Recursos 
 

Nas subunidades a seguir se visa demonstrar como serão distribuídos os 

recursos materiais e recursos humanos da pesquisa em questão. Neles pode-se 

observar como foi feita essas distribuições.  

O quadro de recursos materiais trata sua divisão feita por itens, quantidades 

e valores, o essencial para o desenvolvimento da pesquisa. Já o quadro de recursos 

humanos trata os profissionais e a quantidade de cada um deles necessária para 

obtenção dos resultados almejados. 

 

3.3.1 Recursos Materiais 

 
Os recursos para a realização plena da pesquisa estão discriminados no 

Quadro 1 : Detalhamento de recursos materiais. 

 
Quadro 1 : Detalhamento dos recursos materiais 

Itens Quantidade Valor Providência 

Folhas de oficio A4  

03 pacotes 

R$25,00 Acadêmica 

Canetas esferográficas  

04 unidades 

 

R$6,00  

 

Acadêmica 

Impressões com encadernação 

da monografia para banca 

 

04 

 

R$58,00 

 

Acadêmica 

Impressões dos questionários e 

termo de consentimento livre 

 

12 páginas 

 

R$1,44 

 

Acadêmica 

Computador com acesso a 

internet 

 

01 

 

R$1500,00 

 

Acadêmica 

Fonte: Daiane Barros, 2017. 

 

3.3.2 Recursos Humanos 

 

Os recursos humanos para a realização plena da pesquisa estão 

discriminados no Quadro 2: Detalhamento dos recursos humanos. 
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Quadro 2: Detalhamento dos recursos humanos 

Profissionais Quantidade 

Acadêmico 01 

Orientador 01 

Co-orientadora 01 

Fonte: Daiane Barros, 2017. 

 

3.4 Cronograma 
 

Os quadros a seguir, dividem-se nas atividades desenvolvidas pela a 

acadêmica com duração de cada etapa executada. Os cronogramas contêm as 

datas de início e término das atividades da pesquisa do Trabalho de Conclusão de 

Curso I (TCC I) e do desenvolvimento da monografia do Trabalho de Conclusão de 

Curso II (TCC II). 

 
Quadro 3: Cronograma das atividades do TCC I. 

Atividades Março Abril Maio Junho 

Definição do projeto  x    
Definição dos objetivos x    
Revisão da literatura  x   

Seminário de Apresentação do 

tema do TCC I 
  x  

Correções após seminário    x  
Apresentação e entrega do 

projeto de pesquisa 
   x 

Fonte: Daiane Barros, 2017. 
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Quadro 4: Cronograma das atividades do TCC II. 

Atividades Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Apresentação da Proposta 

de pesquisa ao Arquivo 
X     

Aplicação do Questionário  X    
Elaboração da Monografia  X x x  

Entrega da Monografia    x  
Defesa da Monografia 

perante a banca 
    x 
Fonte: Daiane Barros, 2017.



4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

O acervo de plantas arquitetônicas do Arquivo Público e Histórico Municipal 

de Rio Grande foi gerado no decorrer das atividades de construções prediais e 

monumentais no município de Rio Grande, produzidas pelo órgão responsável a 

Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, no período de 1944 a 1992. 

Assim, o arquivo tem em sua custódia o acervo de plantas, que tem o objetivo de 

preservá-las com o intuito de manter vivo o resgate da história edificada do 

município de Rio Grande. 

O levantamento dos dados da pesquisa, sobre considerar patrimônio 

documental o acervo de plantas arquitetônicas do Arquivo Público e Histórico 

Municipal da Prefeitura de Rio Grande, foi realizado nos meses de agosto a 

setembro de 2017. 

Neste período foi aplicado dois questionários, um destinado aos sete 

engenheiros e dois arquitetos da Prefeitura Municipal, no entanto alguns servidores 

recusaram-se a responder. E o outro questionário foi aplicado as duas arquivistas do 

APHMRG, com total êxito nas respostas. 

Os questionários aplicados não envolveram definições de gêneros ou 

idades, ou qualquer outro item que pudesse constranger o colaborador. 

Para favorecer a resposta ao questionamento desse objetivo, foram 

realizadas seis perguntas, que serão listadas uma após a outra. Neste contexto, foi 

necessário utilizar letras para identificar os colaboradores, portanto a letra E refere-

se aos engenheiros, a letra AQ os arquitetos e as letras seguidas de números A1 e 

A2 referem-se às duas arquivistas. 

A seguir o primeiro objetivo, se propôs a identificar o acervo de plantas 

arquitetônicas do APHMRG como documentos de guarda permanente. 

 

4.1 Caracterizar as plantas arquitetônicas como documentos de guarda 
permanente. 

 

Para responder essa questão foram utilizadas algumas análises das 

respostas do questionário, para obter o embasamento necessário para atingir o 

resultado do objetivo. 
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Questão 1: Qual o entendimento sobre uma planta arquitetônica? Quais são 

os tipos existentes? 

Todos os colaboradores E e AQ, que responderam a esta questão concluem 

que a planta arquitetônica é um conjunto de documentos com desenhos técnicos 

que expressam detalhadamente de todo o processo da construção, assim como a 

etapa em que o projeto se encontra.  

Os tipos de plantas existentes são nomeados de acordo com a etapa da 

construção, são identificadas como: planta baixa, de corte, de visita, de perfil, de 

fachada lateral e frontal, de cobertura, de estrutura, de implantação, de situação, de 

localização, de elétrica, de hidrossanitária. 

Destaca-se a resposta do colaborador E, que descreve detalhadamente a 

definição da planta arquitetônica como sendo um: 

 
Conjunto de desenhos técnicos e documentação que expressa graficamente 
a forma e detalhes de uma obra ou objeto que se pretende construir, 
sempre deve acompanhar a assinatura de um profissional habilitado. 
(COLABORADOR E, 2017, [s/p]). 

 

Esta definição contribui com a fundamentação do Albernaz (2000) apud 

Viana (2011) sobre o conceito de planta arquitetônica, em que esta é: 

 
Formado por desenhos e textos que compõem a representação gráfica da 
obra e também de sua maquete. Para a elaboração do projeto existem três 
etapas: o estudo preliminar, o anteprojeto e o projeto de execução. 
(ALBERNAZ, 2000 apud VIANA, 2011, p. 27). 

 

Considerando o conhecimento do colaborador AQ, além desses tipos de 

plantas mais conhecidas, o entrevistado destacou a definição da planta arquitetônica 

diante do seu ponto vista como: ―conjunto de desenhos que mostram a concepção 

de um projeto da construção civil.‖ (COLABORADOR AQ, 2017, [s/p]) e conclui com 

os tipos de plantas: anteprojeto, planta legal, planta executivo e planta de imobiliária.  

As plantas arquitetônicas são documentos que pertencem às áreas 

específicas de construções de obras e monumentos, engenharia e arquitetura. 

Essas áreas são conhecidas por produzir grande variedade de documentos 

referentes às etapas das obras. Assim percebe-se a necessidade de criar 

documentos de acordo com cada etapa da construção, sendo indispensáveis para o 

desenvolvimento e a finalização do projeto. 



56 
 

A questão a seguir buscou identificar quais as informações relevantes da 

planta arquitetônica. 

Questão 2: Em sua opinião que informação que este documento deve 

conter? 

Sob o ponto de vista geral das respectivas respostas dadas pelos 

entrevistados, todos estes consideram que os projetos devem conter informações 

necessárias para o entendimento da elaboração do mesmo, assim como as 

informações pelo qual motivo este projeto esta sendo desenvolvido.  

Outra informação importante que deve conter na planta que foi mencionado 

através dos colaboradores, são suas dimensões, com medições da largura, altura, 

comprimento, assim como as medições das áreas em construções. Outro fator 

importante que não deve faltar em um projeto é a assinatura do responsável técnico. 

O projeto é parte central da proposta de construção, logo deve trazer 

informações sobre a finalidade de sua elaboração. As informações para a 

elaboração dos projetos complementares devem acima de tudo promover o conforto 

dos usuários, por este motivo o projeto deixou de ser apenas gráfico e passou 

também a especificar os diversos componentes do empreendimento.  

A intenção de questionar o motivo de criação da planta é identificar a 

importância que esse documento contém, neste contexto foi formulada a seguinte 

questão. 

Questão 3 : Para qual situação este documento (planta arquitetônica) deve 

ser criado? 

Diante dos colaboradores divididos entre os E, AQ todos definiram que a 

planta arquitetônica é desenvolvida com o propósito de iniciar uma obra, como uma 

construção, restauração de prédios e monumentos. Assim como regularizar o imóvel 

perante a prefeitura, é necessário à apresentação da planta do imóvel, documento 

que comprova o imóvel como também o proprietário. 

A próxima questão procurou determinar quais documentos específicos são 

necessários, para o pleno desenvolvimento do projeto. 

Questão 4: Juntamente com as plantas estão anexados alguns documentos 

referentes ao desenvolvimento do projeto? Quais eles? 

De acordo com está questão, todos declaram que para o desenvolvimento 

pleno do projeto, deve ser anexada a planta os seguintes complementos: memorial 

descritivo, esse documento relata as informações pertinentes à obra, referenciando 
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o sistema de abastecimento de água, tratamento e distribuição, rede de esgoto, 

medições em geral, assim como a assinatura do responsável e o número de 

inscrição no CREA1; o requerimento para a liberação da obra; e os projetos 

complementares planta de situação, de localização, de estrutura, de hidrossanitária, 

de elétrica, de iluminação, de telefonia, de segurança e proteção contra incêndio. 

A questão buscou identificar se os profissionais da engenharia e arquitetura 

possuem conhecimento acerca da tabela de temporalidade documental e os prazos 

de guarda do referido acervo. 

Questão 5: Qual o prazo de validade de uma planta arquitetônica? Após o 

período o que é feito com este documento? 

Quase de forma unânime eles declararam que a planta arquitetônica não 

possui prazo estabelecido. Ela será utilizada durante o processo de desenvolvimento 

da construção, do início ao final da obra, e após o término do projeto, a planta deve 

se manter armazenada com o produtor por um período de três meses. Fim do prazo 

a planta arquitetônica que consiste do desenvolvimento do projeto, deve ser 

arquivada permanentemente no órgão produtor, no caso a Secretaria Municipal de 

Coordenação e Planejamento. O armazenamento permanente das plantas torna-se 

necessário tendo em vista que essa documentação possui uma demanda muito 

grande da sociedade, no tocante as informações contidas nas plantas sobre imóveis. 

Para concluir o questionamento deste objetivo, a próxima pergunta foi 

direcionada para as arquivistas da Prefeitura Municipal do Rio Grande, considerando 

a base de seus conhecimentos específicos na área. 

Questão 6: Com base na publicação utilizada para desenvolver o Plano de 

Classificação Documental (PCD) e a Tabela de Temporalidade Documental (TTD) no 

Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio Grande (APHMRG), existe alguma série 

que denomine as plantas arquitetônicas como permanente? 

As arquivistas declararam que o PCD e a TTD está em processo de 

desenvolvimento, e que estão utilizando como base para essa elaboração dos 

instrumentos, a publicação de Daise Apparecida Oliveira2. Nesta publicação a TTD 

não dispõe de nenhum campo específico para as plantas arquitetônicas. Assim, as 

                                                           
1
 Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. 

2
 Planos de Classificação e Tabelas de Temporalidade de Documentos para as Administrações Públicas 

Municipais. São Paulo: Arquivo Público do Estado, 2007. 
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arquivistas definiram classificar o acervo de plantas que esta sob a custódia do 

APHMRG, conforme mostra a figura abaixo: 

 
Figura 1: Detalhamento da classificação do acervo de plantas arquitetônicas. 

Grupo 5: Serviços Públicos 

Função: 5.1.01 Planejamento Urbano e Meio Ambiente 

Série: 5.1.01.00.10 Cartas geodésicas e plantas 

Eliminação: Não 

Guarda Permanente: Totalidade 
Fonte: Daiane Barros, 2017. 

 

A partir da classificação proposta para o acervo, como mostra a figura 

anterior, observa-se que as plantas arquitetônicas possuem informações relevantes 

ao tocante as construções. 

Corroborando com essas afirmações Castriota (2011) enfatiza, 

reconhecendo o acervo de plantas arquitetônicas perante a sociedade como: 

―herança cultural que prova o desenvolvimento das áreas de arquitetura, urbanismo 

e engenharia.‖ (CASTRIOTA, 2011, p. 119). 

Diante das respostas obtidas, conclui-se que todas as atividades que 

correspondem à execução dos projetos são de suma relevância, tanto para o órgão 

produtor, mas também para o proprietário do imóvel proporcionando ao mesmo o 

conhecimento dos procedimentos realizados. 

O documento arquitetônico é a representação gráfica do objeto idealizado, 

pois encontram-se informações que remetem o porquê da sua construção, 

independente de serem obras residências, prediais ou monumentais, todas detém 

de dados que justificam a guarda permanente das plantas.  

Cabe destacar que os instrumentos de gestão utilizados pelas arquivistas do 

APHMRG, assim como a análise das mesmas diante da classificação/arranjo do 

acervo, ratifica-se que o acervo de plantas arquitetônicas integra-se aos documentos 

de guarda permanente do APHMRG, pois dispõe de valor secundário, ou seja, de 

prova, testemunho e pesquisa, justificando com êxito o primeiro objetivo da 

monografia. 

  



59 
 

4.2 Identificar a aplicabilidade do conceito de patrimônio documental para o 
acervo de plantas arquitetônicas 

 

A intenção desse objetivo é verificar se o acervo de plantas arquitetônicas 

dispõe de elementos em potencial para definí-lo como patrimônio documental. 

O Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio Grande é um órgão vinculado 

a Secretaria do Município da Cultura, que fica localizado no prédio da prefeitura 

situado na Rua Largo Engenheiro João Fernandes Moreira, S/N. O arquivo é 

composto por documentos do século XIX até o período de 2011, sendo estes os 

registros das atividades desenvolvidas da Administração Municipal.  

Cabe destacar que o objetivo em questão analisará somente o acervo de 

plantas arquitetônicas, assim o acervo compreende 156 projetos de obras, todos 

desenvolvidos no município de Rio Grande, entre o período de 1944 a 1992. 

É interessante ressaltar que o município foi fundando em 19 de fevereiro de 

1737, tornando-o mais antigo do Estado do Rio Grande do Sul. Sendo assim, é 

correto afirmar que Rio Grande é uma cidade histórica que contempla sua própria 

cultura, com músicas, costumes, danças, trajes, comidas e bebidas típicas.  

Ainda nesse contexto, dispõe de um conjunto de construções urbanísticas 

arquitetônicas que datam da fundação da cidade e perduram até os dias atuais, 

disponibilizados através das representações gráficas do acervo, pode ser 

considerado como patrimônio cultural, enfatizando a representatividade das plantas 

arquitetônicas quanto às construções desse município:  

A Constituição Federal do Brasil (1998) ratifica as considerações do 

enunciado, em seu Art. 216, pois define o conceito de patrimônio cultural e os bens 

que o compõem: 

 
Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjuntos, portadores de 
referências à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais incluem: 
I – as formas de expressão 
II – os modos de criar, fazer e viver. 
III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas. 
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais. 
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, ecológico e científico. (BRASIL, 1988, [s/p]) 
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Cabe destacar que a prefeitura municipal não dispõe de uma legislação 

específica para o patrimônio arquitetônico. 

As obras arquitetônicas representam as construções que prosperaram 

urbanisticamente no município de Rio Grande durante o século XX, dessa forma o 

conjunto de plantas detêm de relevantes informações sobre a história do município. 

Diante dessas considerações reitero a importância que o acervo possui para 

a comunidade Riograndina, sendo este capaz de resgatar a percepção de uma 

sociedade, época ou momento. Por estes entendimentos pode-se estabelecer que o 

acervo deve ser entendido como patrimônio cultural, como reforça a definição de 

ARARIPE (2004): 

 
O patrimônio, pelo seu teor simbólico e sua significação, funciona como 
chave de entrada para a compreensão de uma época, de uma sociedade, 
ou de um momento da vida social. É que quando mais mergulhamos nos 
movimentos do passado e nos debruçamos sobre os fatos particulares da 
vida cotidiana, mais podemos desvendar e compreender a estrutura e a 
regularidade desse passado e verificar que um mesmo contexto está 
reunindo diferentes fatos que, na verdade, formam a unidade social. 
(ARARIPE, 2004, p. 115). 

 

A partir da citação da autora, em compreender o patrimônio como uma 

chave que remete ao passado, e que ao conhecermos melhor é possível 

compreender a continuidade do mesmo em nosso presente, considero válido 

ressaltar algumas construções de caráter público que fazem parte do acervo de 

plantas arquitetônicas do arquivo, entendendo a sua importância para a história 

municipal e da comunidade Riograndina. 

Neste contexto, ressalto a construção registrada na planta arquitetônica mais 

antiga do arquivo, a Vila Siqueira1 de 1944. Esta foi uma obra de ferrovias 

implantada com a intenção de deslocar os trabalhadores de Rio Grande até a praia, 

para a construção de loteamentos edificados que hoje conhecemos como balneário 

cassino.  

Sendo assim, essa edificação perdura até os dias atuais, porém não mais 

com a mesma finalidade, no entanto sua fachada fornece o resgate da memória de 

quem presenciou ou já ouviu falar, na construção que deu subsídios para o 

desenvolvimento e expansão do balneário Cassino. 
                                                           
1
 Prédio localizado na entrada da Avenida Atlântida no Balneário Cassino, situado no primeiro canteiro da 

avenida. O prédio hoje serve de amostras culturais, porém sua arquitetura permanece a mesma de quando foi 
construída. 
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Assim como está construção remota um fato importante para o progresso 

urbanístico do município, ressalto para outras obras que presenteou o município 

com edificações que simbolizam como forma de agradecimento. 

Neste contexto destaco a definição de patrimônio do autor Poulot (2009), 

pois sua citação demonstra que todo patrimônio deve ser considerado, no sentido de 

herança com o propósito de preservar e eternizar seu legado para as próximas 

gerações: ―[...] bens de herança que passam dos pais e das mães para sua filiação.‖ 

(POULOT, 2009, p. 16). 

Destaco o pórtico, localizado no mesmo local onde foi determinada a entrada 

da cidade. Este monumento foi erguido em 1950, possui o formato de uma máquina 

de costura em prol de homenagear os trabalhadores da Fábrica Têxtil Rheingantz 

instalada em Rio Grande em 1873. É interessante destacar que o pórtico foi o 

substituto de um portão erguido no século XVII, que situava a entrada da 

cidade.(PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE, [s/d], [s/d]). 

Neste contexto, considero relevante destacar dentre diversas construções 

que expandiram junto ao progresso do município de Rio Grande, a Praça Sete de 

Setembro a qual dispõe de uma peculiaridade na sua construção que abrange a 

história de todo o Estado do Rio Grande do Sul, pois através da literatura considera-

se que o forte Jesus, Maria e José, construído pelo Brigadeiro José da Silva Paes, 

foi estruturado onde hoje se localiza a praça.  

A primeira edificação monumental erguida no município foi à pedra 

fundamental, que permanece até os dias de hoje situada no centro da Praça Sete de 

Setembro, através do Brigadeiro José da Silva Paes, em 1737 quando fundou o 

município como Colônia Rio Grande de São Pedro. 

A partir desses conhecimentos considero relevante enfatizar o acervo de 

plantas como o mantenedor dos registros da história municipal de Rio Grande, 

justificando-o como patrimônio cultural, como reforça a definição de RIBEIRO (2009) 

sobre o que define patrimônio cultural:  

 
[...] guardam informações, significativas, mensagens, registros da história 
humana-refletem ideias, crenças, costumes, gosto estético, conhecimento 
tecnológico, condições sociais, econômicas e politicas de um grupo em uma 
determinada época. (RIBEIRO, 2009, p. 203). 
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Dessa forma o acervo de plantas é constituído por diversas obras capazes 

de resgatar a história do município, e assim pode-se considerá-lo como um acervo 

de valor probatório e testemunhal, considerando-o como patrimônio documental do 

município. Destaco a definição da autora. Miranda (2006), para ratificar meu 

embasamento sobre o conceito, em que o ―[...] patrimônio documental é formado por 

documentos que constituem o acervo e fonte de comprovação de fatos históricos e 

memoráveis.‖ (MIRANDA, 2006, p. 67).  

Apesar de ainda não ser divulgado plenamente o acesso para o público, a 

equipe do arquivo esta mobilizada a disseminar o acervo para assim transmitir as 

informações que o compete, pois acreditam na relevância dos registros para 

fundamentar as pesquisas e estudos referentes ao município de Rio Grande sob o 

olhar de diferentes áreas do conhecimento. 

Sendo assim, de acordo com Bellotto (1979), considera-se que as plantas 

arquitetônicas que constituem parte do acervo do Arquivo Público e Histórico 

Municipal de Rio Grande, possam ser identificadas como documentos arquivísticos 

por ter suas manifestações registradas em um suporte, ao serem incluídas ao 

acervo do arquivo, se constituem em um patrimônio documental. 

 
Bens culturais, móveis e imóveis, produtos econômicos, criações artísticas, 
relatórios científicos, etc. Todos informam, ensinam, testemunham: são 
documentos, desde que a expressão manifestada esteja registrada em um 
suporte. (BELLOTTO, 1979, p. 155). 

 

Dessa forma, sua relevância esta nos fatos que perpetuam na história, como 

define Vázquez (2008): ―[...] son documentos producidos sin intención narrativa, lo 

cual les otorga gran dosis de veracidade.‖ (VÁZQUEZ, 2008, p. 162). Pois mesmo 

dispersos de outros suportes documentais que descrevam notoriamente os mesmos 

fatos, como os documentos iconográficos que possuem os registros das mesmas 

informações do o acervo de plantas arquitetônicas, o acervo integra a obra em si 

mesmo, ou seja, ele dispõe de uma vasta fonte de informação capaz de descrever 

detalhadamente suas construções através dos traços e linhas, resgatando assim a 

memória coletiva de Rio Grande. 
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4.3 Reconhecer as plantas arquitetônicas como Patrimônio Documental do 
Município de Rio Grande 

 

Para analisar as respostas desse objetivo, o capítulo será dividido em duas 

unidades para a melhor compreensão nos resultados. 

A próxima unidade será apresentada com algumas análises das questões 

direcionadas aos engenheiros E, e para os arquitetos AQ, sobre o patrimônio 

documental. 

 

4.3.1 Colaboradores Engenheiros (E) e Arquitetos (AQ). 

 

As questões a seguir foram construídas com perguntas fechadas, com a 

intenção de direcionar as respostas dos colaboradores. 

Questão 1 e 2: Você está ciente que o Arquivo Público e Histórico Municipal 

de Rio Grande, possui em média um acervo com 400 plantas arquitetônicas? Você 

já realizou pesquisas no local? 

Conforme a elaboração das questões, de forma fechada, foi possível 

analisar de forma ampla, que os engenheiros e arquitetos não possuem 

conhecimento algum sobre o acervo arquitetônico custodiado pelo APHMRG, nem 

do próprio arquivo que fica localizado no prédio da Prefeitura Municipal.  

É interessante levantar os dados sobre a mensuração correta do acervo em 

questão, ao invés de serem 400 plantas, são 760 plantas arquitetônicas distribuídas 

em 156 projetos de construção. 

Ao questionar sobre o conhecimento do acervo todos contestaram, 

afirmando não ter informações sobre esse acervo, no entanto, ao questionar sobre 

pesquisas realizadas no local, surpreendentemente a resposta foi sim. 

Diante dessas afirmações conclui-se que os profissionais equivocaram-se 

sobre o local, considerando o arquivo como a Secretaria Municipal de Coordenação 

e Planejamento, órgão responsável pela produção das plantas arquitetônicas 

municipais. 

Cabe destacar que colaborei nas atividades do APHMRG, pois realizei um 

Estágio não obrigatório no período de 2014 até 2016, e retornei para realizar o 

Estágio Supervisionado II no 2° semestre de 2017, e justamente minhas atividades 

foram desenvolvidas no acervo arquitetônico. No período em que atuava como 
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estagiária, verifiquei que o acervo demandava de intervenções arquivísticas, logo 

observei que o mesmo não era solicitado para nenhuma pesquisa, assim justifiquei 

minhas atividades no estágio. Tendo em vista tais circunstâncias é correto afirmar 

que os profissionais não reconhecem o acervo, tão pouco as informações que nele 

contém. 

A próxima questão foi compreender o tema de preservação. 

Questão 3: Você considera que as informações contidas nas plantas 

arquitetônicas podem contribuir para a preservação da história? 

De acordo com as respostas de todos os colaboradores, consideram as 

informações contidas nas plantas de total importância histórica. Acreditam que a 

partir desses documentos é possível compreender a história urbanística e 

arquitetônica, assim como a história que motivou a construção em si.  

O colaborador AQ atribui que todo projeto que passa pelo processo de 

elaboração de um imóvel ou monumento coopera para o desenvolvimento da 

história municipal, independente se a construção for ou não concluída. Tendo em 

vista que toda a documentação gerada é um processo de construção, produzindo 

documentos importantes para o êxito da obra, como o estudo preliminar, o 

anteprojeto e o projeto executivo, esses caracterizam um conjunto de registro que 

auxiliam no desenvolvimento da obra. 

Reiterando a citação do colaborador AQ, Albernaz (2000) apud Viana 

(2011), determina os documentos essenciais para o desenvolvimento das etapas 

dos projetos: 

 
O estudo preliminar consiste na primeira etapa, uma configuração inicial da 
construção proposta, contendo em geral, desenhos de plantas de situação, 
plantas baixas, cortes e fachadas, acompanhadas de um memorial 
descritivo, sendo esse um documento textual que complementa a 
representação gráfica. O anteprojeto consiste em uma configuração 
definitiva da construção proposta. O projeto de execução baseia-se no 
desenvolvimento do anteprojeto aprovado por autoridades municipais, 
contendo todas as informações arquitetônicas necessárias à construção do 
edifício, como planta de situação, planta de situação, planta de locação, 
plantas baixas, cortes, fachadas e detalhes. (ALBERNAZ, 2000, apud 
VIANA, 2011, p. 27). 

 

Destacando a resposta do colaborador em consenso com Albernaz (2000), 

observa-se que durante o processo do projeto, são desenvolvidos muitos 

documentos indispensáveis para o avanço da obra. Esses documentos dispõem de 
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dados que refletem a história do processo de construção no município de Rio 

Grande. 

De acordo com as arquivistas, as plantas arquitetônicas são documentos 

que contêm a capacidade de disseminar a história de uma cidade, através dos 

traços e desenhos, contemplando o resgate do passado. 

Tendo em vista que o município de Rio Grande é considerado como o mais 

antigo do Estado, e suas construções provêm do século passado, conclui-se que o 

acervo contribui com o fornecimento de informações, no que refere-se à arquitetura 

urbanística municipal. 

A questão abordará sobre patrimônio. 

Questão 4: Qual seu conhecimento sobre Patrimônio Documental? Descreva 

o seu entendimento sobre o termo. 

Todos os colaboradores definiram o conceito de patrimônio documental 

como conjunto de documentos que fornece através dos seus registros, informações 

com relevâncias de prova, testemunho e histórico. 

O colaborador AQ, definiu que patrimônio é: ―todo documento que possui 

informações significativas, com valor de testemunho‖. (COLABORADOR AQ, 2017, 

[s/p]). Assim, ressalta que estes registros devem ser arquivados com intuito de 

integrar o patrimônio documental do órgão equivalente.  

A próxima questão abordou como é concebida a ideia do o acervo pertencer 

ao patrimônio. 

Questão 5: Você considera que o acervo de plantas arquitetônicas do 

APHMRG deve integrar ao patrimônio documental do município? 

O colaborador E, ressalta que o acervo apresenta um grande diferencial sob 

os outros documentos, o mesmo se difere, pois fornece em seu suporte além de 

textos, dispõe de desenhos e traços, o que contribui para a pesquisa precisa da 

construção de prédios e monumentos, resgatando a memória municipal, por estes 

entendimentos pode-se afirmar que o acervo pode ser considerado como patrimônio 

cultural, como define a UNESCO (2002) com seu conceito de patrimônio: 

 
[...] Considera-se que um documento constitui-se de dois componentes: o 
conteúdo informativo e o suporte no qual esse se consigna. Ambos podem 
apresentar uma grande variedade e ambos são ser igualmente importantes 
como parte da memória. (UNESCO, 2002, p. 10). 
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As plantas arquitetônicas viabilizam a leitura a partir dos desenhos, textos e 

traços, permitindo a conexão do presente com o passado, resgatando não só a 

história urbanística de Rio Grande, mas também como vivia os moradores da época, 

qual a cultura predominava em estilo e modelos nas construções arquitetônicas, 

como era a economia, a tendência religiosa, dentre outros. 

Dessa forma, observa-se a importância que contém uma planta, um 

documento que basicamente é composto por traços e até números, conter 

informações tão significativas para uma cidade. 

Neste contexto o Congresso Internacional de Arquitetura Moderna - (CIAM) 

(1933) cita: 

 
A história está inscrita no traçado e na arquitetura das cidades. Aquilo que 
deles subsiste forma o fio condutor que, juntamente com os textos e 
documentos gráficos, permite a representação das imagens sucessivas do 
passado. (CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARQUITETURA 
MODERNA, 1933, [s/p]). 

 

Tendo em vista as respectivas respostas diante da importância que o acervo 

arquitetônico possui, não só nas suas construções, mas também nas histórias 

compreendidas através das informações e dados coletados. 

A próxima unidade será abordada as análises feitas sobre os 

questionamentos as Arquivistas, sobre patrimônio documental. 

 

4.3.2 Colaboradoras Arquivistas (A1) e (A2) 

 

Ao elaborar a questão para desenvolver os resultados desse objetivo, foram 

realizadas dez perguntas de domínio arquivístico, sendo que todas foram 

direcionadas para as arquivistas da Prefeitura Municipal de Rio Grande. 

A questão a seguir identificará ações arquivísticas no acervo. 

Questão 1: Alguma intervenção arquivística foi realizada no acervo de 

plantas arquitetônicas? 

De acordo com as arquivistas, o acervo de plantas arquitetônicas não 

passou por nenhuma intervenção ou tratamento arquivístico diretamente das 

arquivistas. Cabe destacar que as atividades de Estágio Supervisionado I e II foram 

desenvolvidas no mesmo acervo, as plantas arquitetônicas, que servem de objeto de 

estudo para a pesquisa em questão. 
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Neste contexto, considero relevante informar que o acervo foi escolhido para 

o desenvolvimento das atividades do estágio, com o propósito de realizar as 

intervenções necessárias para possibilitar a preservação e o acesso, denominando-

as conservação. 

Cassares e Moi (2000) evidência o conceito de conservação: 

 
Conjunto de ações estabilizadoras que visa desacelerar o processo de 
degradação de documentos ou objetos por meio de controle ambiental e de 
tratamento específico. (CASSARES, MOI, 2000, p. 12). 

 

Nesse sentido, durante a fase de elaboração desta pesquisa o acervo estava 

recebendo tratamento técnico concomitantemente, ressaltam-se as intervenções 

realizadas: a higienização (estágio voluntário por outra acadêmica do curso de 

Arquivologia da FURG), o acondicionamento, aplicação do PCD e a TTD, 

elaboração de instrumento de pesquisa. 

A questão a seguir identificará os procedimentos utilizados pelas arquivistas. 

Questão 2: Você considera que possui formação necessária para 

desenvolver as atividades no acervo de plantas arquitetônicas? 

A colaboradora A1 justificou sua incapacidade de tratar corretamente esse 

acervo, pois presume que não teve base suficiente nas disciplinas oferecidas no 

curso de Arquivologia da FURG, sobre preservação e conservação documental. 

Assim, argumenta que o curso deveria oferecer um número maior de disciplinas 

teóricas e práticas, especificas para cada suporte documental.  

A colaboradora A2 considerou que também não possui conhecimento 

técnico suficiente para manusear os documentos arquitetônicos corretamente e 

efetuar os procedimentos adequados, sem riscos de danificar mais os documentos. 

Questiono em uma pergunta fechada se existe o interesse das arquivistas 

em participar de cursos de capacitação para tratar o acervo, e a resposta foi sim. 

A seguir a questão identificará a preservação. 

Questão 3: Como é feita a preservação do acervo de plantas arquitetônicas 

no APHMRG? 

As arquivistas consultadas relatam que o acervo se mantém na reserva 

técnica do arquivo, armazenados em seus invólucros originais, sendo que a maioria 

está em dispersão dentro de caixas de papelão e amarradas por cordão, outras 

plantas estão armazenadas em um armário de aço.  



68 
 

Ressalta-se que antes das atividades referentes ao Estágio Supervisionado 

II desenvolvido no 2° semestre de 2017, uma acadêmica voluntária do curso de 

Arquivologia da FURG se propôs a iniciar o trabalho de higienização.  

Neste contexto, considero que após as atividades de intervenção no acervo 

de plantas arquitetônicas as arquivistas julguem relevante mantê-lo conservado para 

pôr a disposição do público para pesquisas. 

A questão a seguir consiste no conhecimento técnico das arquivistas. 

Questão 4: Você compreende a necessidade de preservação desse acervo? 

Está de acordo? 

A colaboradora A2 justificou apenas que está ciente da necessidade de 

intervenção no acervo. 

A colaboradora A1 compreende a necessidade de preservação do acervo 

para auxiliar as futuras reformulações e alterações em projetos de construções e 

para a pesquisa em geral e completa que: 

 
Considerando o acervo arquitetônico entende-se que a preservação do 
mesmo não deve ser implantada apenas pelo fato de ser requerido diante 
de alguma necessidade de alteração de projeto. Cabe ressaltar a 
importância histórica que todas as plantas do acervo carregam em seus 
registros, são informações capazes de interpretar por inteiro uma 
sociedade. (COLABORADORA A1, 2017, [s/p]). 

 

De acordo com Medeiros (2005) compreende-se a justificativa da 

colaboradora sobre a importância de conservação/preservação: 

 
A importância de conservar e preservar um objeto que consideramos parte 
de um patrimônio está no fato deste se constituir registro material da cultura, 
da expressão artística, da forma de pensar e sentir de uma comunidade de 
uma determinada época e lugar, um registro de sua história, dos saberes, 
das técnicas e instrumentos que utilizava. (MEDEIROS, 2005, p. 1). 

 

Neste contexto, o documento que possui tendência a ser constatado como 

parte do patrimônio documental, dever ser preservado pela relevância da informação 

que carrega. Tendo em vista o acervo das plantas, o processo de preservação deve 

ser progressivo, pois trata-se de informações significativas sobre a história edificada 

de Rio Grande. 

A seguir, a questão sobre instrumentos de gestão. 

Questão 5: O instrumento plano de classificação documental que está sendo 

desenvolvido no APHMRG, tem por base alguma publicação? 
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Ressaltaram que estão em processo de construção do Plano de 

Classificação e Tabela de Temporalidade para o acervo da Prefeitura Municipal. 

Com tudo estão seguindo a publicação da Daise1 Apparecida de Oliveira.  

A justificativa pela escolha dessa publicação deu-se por se tratar de 

documentos de administração pública municipal, cabe destacar que assim como o 

PCD e a TTD que estão em fase de construção, ambos têm que ser aprovados pela 

Prefeitura Municipal. 

No entanto, é notável que existam falhas no plano e na tabela referente a 

algumas tipologias. Pelo arquivo ser instituído histórico, grande parte da 

documentação do acervo possui tipologias documentais de outras épocas causando 

dificuldades para relacioná-las na publicação da TTD que está em uso. 

A seguir, a questão abordará a historicidade. 

Questão 6: Você considera históricas as informações registradas nas plantas 

arquitetônicas? 

A colaboradora A1 conceituou as informações como históricas, pois retrata a 

forma que foi planejada as construções edificadas de um determinado local, assim 

como suas futuras modificações, algumas plantas apresentam as estruturas de um 

projeto que nunca saíram do papel. 

A colaboradora A2 considera importantes as informações, pois são 

documentos processos que elaboram projetos arquitetônicos. Também salienta as 

formas de registro de informações. Caracteriza por se tratar de um conjunto 

documental produzido de extrema importância seja para pesquisa ou para a 

conservação, restauração e/ou reforma de um imóvel. 

A questão a seguir, abordará a relevância do acervo. 

Questão 7: Em sua opinião qual a importância do acervo de plantas 

arquitetônicas? 

A colaboradora A1 considera o acervo de extrema importância para o 

município, tendo em vista todos os projetos de construções que o acervo possui, 

caracterizados por arquiteturas que recordam ao século passado. Aliados a outras 

fontes documentais, o acervo pode possibilitar a reconstrução da memória 

principalmente em ações de difusão que reúnam o acervo de plantas à fotografias e 

                                                           
1
 Planos de classificação e tabelas de temporalidade de documentos para as administrações públicas municipais 

/ Daise Apparecida Oliveira, São Paulo: Arquivo Público do Estado, 2007. 



70 
 

documentos em conformidade com o local descrito no suporte, proporcionando um 

acesso mais complexo para o resgate do passado. 

A colaboradora A2 julga importante devido à necessidade de futuras 

reformulações dos projetos bem como em pesquisas. 

A partir das respostas das arquivistas, observa-se a intenção de expandir as 

informações contidas no acervo de plantas arquitetônicas para o público, devido ao 

seu conteúdo informativo, associando-o a outros acervos favorecendo na 

compreensão da informação contida no suporte. 

A questão a seguir identificará a difusão no acervo. 

Questão 8: Em sua opinião qual a relevância de divulgar o acervo de plantas 

arquitetônicas para o público riograndino? 

A colaboradora A1 opinou que a divulgação torna-se essencial por permitir o 

conhecimento do acervo e ampliar as possibilidades de pesquisa. Porém ela delimita 

que devem ser analisados quais os projetos arquitetônicos podem ter interesse ao 

público. A colaboradora A2 considera a divulgação do acervo de total importância 

para a população Riograndina, independente de qual obra a planta se refere, uma 

vez que traça o perfil arquitetônico da cidade, possui informações relevantes que 

colaborem para o conhecimento tanto da área da arquitetura, na forma mais técnica, 

como também o conhecimento intelectual, como a história que está por traz dos 

traços que remetem ao passado do município. 

A seguir, a questão identificará o patrimônio. 

Questão 9: Qual seu conhecimento sobre Patrimônio Documental? Descreva 

o seu entendimento sobre o termo 

A colaboradora A1 definiu patrimônio documental como: ―uma herança que a 

sociedade deixa para as próximas gerações de forma documentada‖. 

(COLABORADORA A1, 2017, [s/p]).  

Referindo-se ao patrimônio documental a A2 definiu brevemente o conceito, 

porém deve-se ter a ciência de que antes de tornar-se patrimônio documental com 

valor testemunhal e probatório, este foi considerado como patrimônio cultural com 

base nos bens materiais e imateriais. 

A A1 interpreta patrimônio documental como documentos que contém algum 

tipo de valor e merecem um tratamento diferenciado para que possam permanecer 

no tempo. Embora alguns autores considerem o patrimônio documental, esteja 

relacionado ao conceito de documento podendo ser interpretado por diversas áreas 
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de formas distintas. Em relação as plantas arquitetônicas, dependendo do tipo de 

construção e a finalidade para qual foi criada, essas podem adquirir um potencial de 

patrimônio cultural.  

A questão levantará a ideia de integração ao patrimônio documental. 

Questão 10: Você considera que o acervo de plantas arquitetônicas do 

APHMRG deve integrar ao patrimônio documental do município? 

As arquivistas identificam o acervo como patrimônio documental. A 

colaboradora A1 justificou sua resposta mencionando que um acervo arquitetônico é 

de total relevância para a sociedade, pois as informações registradas nas plantas 

apontam construções do passado, que consequentemente remete-se a história do 

município de Rio Grande.  

A Constituição Federal de 1988 corrobora com as percepções dos 

colaboradores, em seu Art. 216 definindo o conceito de patrimônio cultural: 

 
I – as formas de expressão 
II – os modos de criar, fazer e viver. 
III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas. 
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais. 
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, ecológico e cientifico. (BRASIL, 1988, [s/p]). 

 

Portanto, a definição de patrimônio compõe-se a partir das 

informações/legados interligadas ao passado, proporcionando a compreensão de 

outra época resgatando a memória sobre os fatos ocorridos. 

Araripe (2004) confirma a importância quando enfatiza que:  

 
O patrimônio, pelo seu teor simbólico e sua significação, funciona como 
chave de entrada para a compreensão de uma época, de uma sociedade, 
ou de um momento da vida social. É que quando mais mergulhamos nos 
movimentos do passado e nos debruçamos sobre os fatos particulares da 
vida cotidiana, mas podemos desvendar e compreender a estrutura e a 
regularidade desse passado e verificar que um mesmo contexto está 
reunido diferente fatos que, na verdade, formam a unidade social. 
(ARARIPE, 2004, p. 115). 

 

Diante das respectivas respostas dos dois questionários, aplicados nos 

engenheiros, arquitetos e arquivistas vinculados à prefeitura, observou-se que todos 

os colaboradores consideraram o acervo de plantas arquitetônicas de grande 

importantes para município.  
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Dentre as respectivas questões constatou-se que o acervo possui 

informações relevantes ao tratar sobre as construções arquitetônicas do município, 

tornando-o contribuinte das informações e para o resgate da memória coletiva. 

Identificou-se que o acervo foi classificado como guarda permanente, por possuir 

elementos com potencial informativo, probatório, testemunhal e histórico, dessa 

forma o torna capacitado para servir de assistências em pesquisas públicas. 

Diante dessas afirmações justifica-se esse objetivo ratificando o acervo de 

plantas arquitetônicas do APHMRG, como patrimônio documental do Município de 

Rio Grande. 



5. CONCLUSÕES 
 

Diante da pesquisa concluída, considera-se que o conjunto de documentos 

do Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio Grande é um arquivo especializado, 

pois remete as atividades de uma área específica como a engenharia e arquitetura e 

também considerado como arquivo especial por ser formado por plantas 

arquitetônicas suas dimensões variadas, prevê que seu suporte exige cuidados 

especiais. Por esta definição compreende-se o acervo como arquivístico, o que 

requer sua preservação porque são documentos de guarda permanente e com valor 

histórico. 

O acervo mencionado foi produzido no desenvolvimento das atividades da 

Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, sendo o órgão produtor 

responsável. No entanto, o acervo da pesquisa em questão é custodiado pelo 

APHMRG e compreende o período de 1944 a 1992. 

Os resultados dos objetivos propostos na pesquisa foram atingidos, com o 

intuito de corroborar a importância do acervo de plantas arquitetônicas do APHMRG, 

evidenciando a relevância do mesmo, caracterizando-o como fonte de pesquisa 

histórica, classificando seu valor para o município de Rio Grande. 

O primeiro objetivo específico referente a caracterizar as plantas 

arquitetônicas como documentos de guarda permanente do APHMRG foi atingido, 

ao destacar que o acervo de plantas arquitetônicas foi classificado como arquivo de 

guarda permanente pelo seu valor probatório, testemunhal e histórico, pois o acervo 

evidencia as histórias, culturas através dos traços e desenhos fixados no suporte 

documental, retratando como as construções arquitetônicas urbanísticas transmitem 

a história do município de Rio Grande. Sendo assim, constatou-se através das 

percepções dos colaboradores, como cada um considera representativo o acervo de 

plantas arquitetônicas do APHMRG, como fonte de pesquisa e que, portanto esse 

acervo deve ser armazenado de forma permanente pela relevância das informações 

que possui. 

O segundo objetivo específico, identificar a aplicabilidade do conceito de 

patrimônio documental para o acervo de plantas arquitetônicas, este foi cumprido ao 

ser apresentado a relevância do acervo, e correlação entre as bibliografias. Assim, 

foi possível identificar o acervo com potencial para considerá-lo patrimônio 

documental. 
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O terceiro objetivo específico, de considerar o acervo de plantas 

arquitetônicas como patrimônio documental, foi atingido a partir das respectivas 

respostas dos colaboradores justificando o valor que o acervo contém com a 

correlação das bibliografias. 

Entende-se, portanto que os objetivos específicos formam atingidos através 

das indagações propostas por meio de um questionário aplicado aos sete 

engenheiros e dois arquitetos e outro questionário direcionado as duas arquivistas, 

sendo todos vinculados a Prefeitura Municipal, juntamente com a pesquisa 

bibliográfica, e observação direta no acervo concomitante com as atividades do 

estágio supervisionado realizado pela acadêmica na instituição em questão. 

O mencionado acervo apresenta em seus conjuntos documentais as 

histórias urbanísticas do município, descritas através dos desenhos e traços 

correspondentes as construções de prédios, praças, igrejas, monumentos, dentre 

outros. Esses registros são avaliados como documentos de valor probatório e 

poderão ser utilizados como fonte de pesquisa. 

As plantas arquitetônicas podem ser observadas como um patrimônio 

cultural documental municipal do Rio Grande, tendo em vista as concepções da 

história na representação gráfica como o processo de construção em tempos 

variados, proporcionando à transmissão das informações as gerações futuras. 

A planta arquitetônica é relevante ao tocante de pode ser o único documento 

capaz de comprovar a construção ou demolição de uma obra, como também 

constatar aquelas que nunca saíram do papel. 

Neste sentido, após definir patrimônio, entende-se que no interesse de 

salvaguardar as histórias urbanísticas municipais, está a relevância da preservação 

do acervo de plantas do APHMRG, pois o mesmo representa a história, a formação 

o desenvolvimento urbanístico arquitetônico do municipio de Rio Grande, entre o 

período de 1944 a 1992, respondendo assim ao problema da pesquisa, 

considerando o acervo como parte do patrimônio documental de Rio Grande, o que 

caracteriza sua importância como fonte de pesquisa histórica. 
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Modelo de Fichamento 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  

BREVE RESUMO:  

TRANSCRIÇÃO DAS CITAÇÕES:  

COMENTÁRIOS PESSOAIS:  

PÁGINA:  

ANO DE PUBLICAÇÃO:  
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APÊNDICE B 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Título do estudo: O Patrimônio Documental e o acervo de plantas arquitetônicas do Arquivo Público 

e Histórico da Prefeitura Municipal do Rio Grande. 

Objetivo do estudo: Comprovar a importância do acervo das plantas arquitetônicas custodiada pelo 

Arquivo Público e Histórico Municipal da Prefeitura de Rio Grande. 

Pesquisador (es) responsável (eis): Rafael Aparecido Moron Semidão (docente), Daiane Farias 

Barros (acadêmica). 

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande-FURG/Instituto de Ciências Humanas e da 

Informação-ICHI. 

Telefone para contato: (53) 991380907 

 

Prezado (a) servidor (a): 

       Você está sendo convidado (a) a responder às questões deste questionário de 

forma voluntária. Se concordar em colaborar, é necessário que compreenda todas as 

informações contidas neste documento, assim como você tem o direito de receber todas as 

informações do pesquisador que julgar primordial para o preenchimento do questionário. 

Você também tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer tempo, caso 

decida por participar cabe informar que sua participação na pesquisa será exclusivamente no 

preenchimento do questionário, sendo que este não representará qualquer risco físico ou 

psicológico a quem respondê-lo. 

       As informações fornecidas terão sua privacidade garantida pelos 

pesquisadores. O colaborador da pesquisa não será identificado em nenhum momento, 

mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados. 

      Ciente e de acordo com o que foi anteriormente exposto, EU,.......................... 

(preencher com o seu nome completo), estou de acordo em participar desta pesquisa, 

assinando este consentimento. 

 

 

Rio Grande,     de                    2017. 

 

............................................................................. 

Assinatura do colaborador (a) 

 

............................................................................ 
Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE C: Questionário para engenheiros e arquitetos. 
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Instrumento de Coleta de Dados 

 

1- Qual o seu entendimento sobre uma planta arquitetônica? Quais são os tipos 
existentes?  

 

2- Em sua opinião, que informações que este documento deve conter? 

 

3- Para qual situação este documento deve ser criado? 

 

4- Juntamente com as plantas, estão anexados alguns documentos referentes ao 
desenvolvimento do projeto. Quais são eles? 

 

5- No que diz respeito aos documentos produzidos na Prefeitura Municipal de Rio 
Grande, em qual secretaria municipal esta vinculada essa documentação? 

 

6- Qual o prazo de validade de uma planta arquitetônica? Após o período o que é feito 
com este documento? 

 

7- Qual o seu conhecimento sobre Patrimônio Documental? Descreva o seu 
entendimento sobre o termo. 

 

8- Em sua opinião o acervo de plantas arquitetônicas da Prefeitura Municipal do Rio 
Grande pode ser considerado como patrimônio documental? 
(   ) Sim  (   ) Não. Por quê? 
 
9- Você está ciente que o Arquivo Público e Histórico Municipal do Rio Grande, dispõe 
de um acervo aproximado de 400 plantas arquitetônicas? 
 
(  ) Sim                 (  ) Não 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO 

CURSO DE ARQUIVOLOGIA 
Av. Itália, Km 8 - Campus Carreiros - Rio Grande, RS - CEP 96201-900 
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10-  Você realiza consulta no acervo de plantas arquitetônicas localizadas no Arquivo 
Público e Histórico Municipal? 
 
(  ) Sim                  (  ) Não 
 
11- Você acredita que as informações presentes nas plantas arquitetônicas podem 
contribuir para a preservação da história e memória da cidade de Rio Grande? 
(   ) Sim  (   ) Não. Por quê? 
 
12- Em sua opinião, qual a importância do acervo de plantas arquitetônicas? 
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APÊNDICE D: Questionário para as arquivistas 
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Instrumento de coleta de dados 

 

1- Alguma intervenção Arquivística foi realizada no acervo de plantas arquitetônicas? 
(  ) Sim     (  ) Não 
 
Se a resposta for Sim, qual intervenção foi realizada? 
(  ) Classificação   (  ) Avaliação  (  ) Descrição  (   ) Outra. Descreva_____________ 

 

2-  Como é feita a preservação do acervo de plantas arquitetônicas custodiadas pelo 
Arquivo Público e Histórico Municipal do Rio Grande?  

 

3- Você considera que possui formação necessária para o trabalho com o acervo de 
plantas arquitetônicas? 
 (  ) Sim  (  ) Não. Por quê? 

 

Caso tenha respondido Não, tem interesse em realizar um curso de capacitação para 
tratar do acervo? 
(  ) Sim   (  ) Não 
 

 

4- O instrumento, plano de classificação documental, que esta sendo desenvolvido 
pelas arquivistas da Prefeitura, tem por base alguma publicação? Qual? 

 

5- Com base nesta publicação, existe alguma série que denomine as plantas 
arquitetônicas como permanentes? 
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6- Caso não possua, qual a indicação (série) da equipe de arquivistas para classificar 
estes documentos? 

 

7- No que concerne ao patrimônio documental, como você entende esse conceito?  

 
8- Você considera históricas as informações registradas nas plantas arquitetônicas? 
Por quê? 

 

9- Você compreende a necessidade de preservação desse acervo? Está de acordo? 
Por quê? 

 

10-   Em sua opinião, qual a relevância de divulgar o acervo de plantas arquitetônicas 
para o público riograndino? 

 

11- Você acredita que as informações presentes nas plantas arquitetônicas podem 
contribuir para a preservação da história e memória da cidade de Rio Grande? 
(   ) Sim  (   ) Não. Por quê? 

 

12-Em sua opinião, qual a importância do acervo de plantas arquitetônicas? 
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ANEXO 1- lei nº7.265 de 4 de julho de 2012 
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ANEXO 2- Decreto n°14.553 de 10 de maio de 2017 
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