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RESUMO 

 
O seguinte trabalho descreve as intervenções arquivísticas realizadas na 
documentação referente aos registros de marcas e sinais do gado pertencentes ao 
acervo do Arquivo Publico e Histórico Municipal da cidade do Rio Grande- APHMRG. 
As ações foram realizadas de acordo com os procedimentos e teorias arquivísticas, 
resultando na organização, higienização, classificação e descrição dos documentos. 
E por fim a confecção de um catálogo seletivo criado a partir de um recorde do 
período estipulado entre os anos de 1899 á 1904. O resultado do trabalho visa 
contribuir com as atividades do APHMRG no que se refere à organização e 
disseminação das informações presentes nos registros de marcas e sinais do gado. 
 
Palavras – Chave: Arquivo Público e Histórico Municipal da cidade do Rio Grande. 
Registros de marcas e sinais do gado, Descrição, Catálogo seletivo.  
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ABSTRACT 
 
The following paper describes the archival interventions made in the documentation 
referring to the records of cattle brands and signs belonging to the collection of the 
Public Archive and Municipal History of the city of Rio Grande - APHMRG. The 
actions were carried out according to the procedures and archival theories, resulting 
in the organization, hygiene, classification and description of the documents. And 
finally, the creation of a selective catalog created from a record of the period 
stipulated between the years of 1899 to 1904. The result of the work aims to 
contribute to the activities of the APHMRG with regard to the organization and 
dissemination of the information present in the registers of marks and signs of 
livestock. 
 
Keywords: Public and Municipal Historical Archives of the city of Rio Grande. 
Records of marks and signs of cattle, Description, Selective Catalog. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Este relatório de estágio apresenta o resultado das atividades realizadas na 

disciplina de Estágio Supervisionado II, do curso de Arquivologia, da Universidade 

Federal do Rio grande – FURG.  

O propósito da atividade foi a realização de intervenções arquivísticas na 

documentação referente aos registros de marcas e sinais de gado, do período de 

1899 á 1953, pertencentes ao acervo do Arquivo Público e Histórico Municipal da 

cidade do Rio Grande – APHMRG, fica localizado no prédio da Prefeitura Municipal 

da cidade. 

Até o final do século XIX a pecuária era a principal atividade econômica no 

estado do Rio Grande do Sul. No entanto, em torno do período de 1923 com o 

avanço nas exportações de produtos coloniais e o incentivo a policultura e a 

colonização, houve grande queda nas atividades ligadas à pecuária, transformando 

a região em um novo centro econômico (SAGRILO, 2015). Porém, os registros de 

marcas e sinais de gado possui um papel fundamental, principalmente na 

reconstrução histórica da região neste período, visto que a atividade pecuarista era 

muito intensa. A documentação permite investigar: os proprietários, o gado, como as 

atividades pecuaristas eram realizadas em cada período, dentre outros. 

O relatório detalha o diagnóstico e as intervenções arquivísticas propostas 

realizadas com mais urgências para a documentação, como também o 

embasamento teórico e metodologia utilizados.  E posteriormente, apresenta os 

resultados obtidos através das atividades propostas realizadas disciplina de Estágio 

Supervisionado lI. 

1.1 Objetivo Geral  

  

 Elaborar um catálogo seletivo como instrumento de pesquisa, visando o 

acesso facilitado dos registros de marcas e sinais de gado.  

1.2 Objetivos Específicos 
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 Identificar e criar as séries documentais necessárias para os registros de 

marcas e sinais de gado dentro do plano de classificação utilizado pela 

instituição; 

   Classificar os registros de marcas e sinais de gado; 

 Realizar procedimentos de ações de conservação;  

 Descrever a documentação dos registros de marcas e sinais de gado de 

acordo com a NOBRADE – Norma Brasileira de Descrição Arquivistíca. 

1.3 Justificativa 

 

As atividades arquivísticas realizadas no estágio justificam - se no que diz 

respeito à condição dos documentos como sendo de caráter permanente, ou seja, 

são documentos não correntes, originados de uma atividade administrativa no 

passado e que hoje devem ser preservados a fim de servirem para ocasiões futuras, 

levando em conta o seu valor histórico, cientifico e cultural. Desta forma, os mesmos 

devem estar organizados e disponíveis para a pesquisa. 

Devido a grande quantidade de documentos acumulados no APHMRG – 

Arquivo Público e Histórico Municipal do Rio Grande, ficou determinado entre as 

arquivistas do mesmo que toda documentação anterior a 1988 seria considerada de 

caráter permanente pela instituição.  

A Lei nº 8.159/91 que dispões sobre a Política Nacional de Arquivos 

Públicos e privados diz no Art. 1º que:  

 

É dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a 
documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à 
cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e 
informação. (BRASIL, 1991, s.p). 

 

Logo, a Lei, impõe aos órgãos públicos a responsabilidade da gestão dos 

documentos de arquivo. 

Partindo destas informações e levando em consideração a Constituição 

Federal de 1988, que garante a todo cidadão o direito de acesso à informação e 

estabelece ao poder público o dever de providenciar esse acesso os quantos 

necessitarem, fizeram-se necessárias as intervenções arquivísticas sugeridas no 

projeto de estágio supervisionado l para a documentação referida e a criação do 

instrumento de pesquisa a fim de contribuir com a tarefa do APHMRG, no que diz 
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respeito ao seu papel fundamental de transparência, prestação de serviços e 

informação aos cidadãos. 

A partir da documentação organizada novas pesquisas poderão ser 

realizadas. 

O estágio também contribuiu para as aplicações práticas das teorias 

arquivísticas adquiridas pela acadêmica durante a graduação, com o propósito de 

colaboração para as atividades realizadas no APHMRG.  

O capítulo a seguir abordará os fundamentos teóricos utilizados para a 

realização do estágio. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 Este capítulo abordará a fundamentação teórica que foi usada como base 

para este trabalho. 

   

2.1 Diagnóstico arquivístico 

 

 O levantamento dos dados, considerado a primeira etapa do trabalho a ser 

executada em uma instituição, consiste em verificar a estrutura, atividades e 

documentação da instituição. Depois de realizada a coleta dos dados, é possível 

fazer o diagnóstico a fim de promover as alterações mais indicadas para cada 

situação encontrada. 

 Por meio do diagnóstico arquivístico é possível a caracterização da 

organização. Através das informações obtidas pela coleta de dados identifica - se a 

verdadeira realidade arquivística da instituição. 

As informações reunidas através do diagnóstico podem ser obtidas com o 

uso dos instrumentos de coleta de dados como: questionários, entrevistas e 

observação. Conforme Lopes, citado por Cornelsen e Nelli (2006), a aplicação da 

observação direta se mostra eficaz já que:  

 

O resultado dessa observação direta possibilita ao arquivista propor 
soluções científicas por se basearem no exame criterioso do problema, 
realizando de acordo com metodologias e parâmetros aceitos pelas ciências 
sociais aplicadas. (LOPES 1997 apud CORNELSEN; NELLI, 2006, p. 75). 

 

Para Lopes, um dos primeiros passos para a organização dos arquivos se 

dá através do diagnóstico, pois este “consiste na operação de construir a imagem de 

uma ou mais organizações.” (LOPES, 2009, p. 18), possibilitando, deste modo, e a 

identidade organizacional da instituição.  

De acordo com Paes (2002): é preciso também analisar 

 

[...] se a estrutura, atividades e conjuntos de documentos de uma instituição 
correspondem à sua realidade operacional. O diagnóstico seria, portanto, 
uma constatação dos pontos de atrito, de falhas ou lacunas existentes no 
complexo administrativo, enfim, das razões que impedem o funcionamento 
eficiente do arquivo (PAES, 2002, p.36). 
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Neste sentido, através do diagnostico, além das informações sobre as 

atividades e funções da entidade obtemos também os problemas relacionados ao 

arquivo. 

Lopes (2009) acrescenta que o diagnostico permite efetuar: 

 

O levantamento geral dos dados sobre as atividades, fluxo informacional, 
estruturas, funções, e das questões referentes aos acervos, constrói o 
objeto da pesquisa, ao retratar a situação arquivística da organização, na 
forma de um diagnóstico. Agindo dessa forma, o profissional terá a 
possibilidade de propor soluções que se pode considerar cientificas, por se 
basearem no exame criterioso do problema, realizando de acordo com 
metodologias e parâmetros pelas ciências sociais aplicadas. (LOPES, 2009, 
p. 187). 

 

Logo, é o relatório do diagnóstico que permitirá conhecer a situação da 

instituição em todos os aspectos relacionados á gestão da informação, com a 

finalidade de propor as intervenções que contribuam para o bom funcionamento da 

mesma. 

 

2.2 Arquivo público e arquivo municipal 

 

A produção de documentos é algo comum em qualquer instituição. É 

indispensável à organização dos mesmos para que o ambiente funcione 

adequadamente. Segundo o (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 26) “o conjunto 

desses documentos produzidos e acumulados por qualquer entidade coletiva, 

pública ou privada, pessoa ou família, ao longo de suas funções e atividades, 

constitui-se arquivo”. 

Lopes (1997) define as informações registradas no arquivo como: 

 

[...] acervos compostos por informações orgânicas originais, contidas em 
documentos registrados em suporte convencional (atômicos) ou em 
suportes que permitam a gravação eletrônica, mensurável pela sua ordem 
binária (bits); e produzidos ou recebidos por pessoa física ou jurídica, 
decorrentes do desenvolvimento de suas atividades, sejam elas de caráter 
administrativo, técnico ou científico, independentemente de suas idades e 
valores intrínsecos. (LOPES, 1997, p.32)  
 

Deste modo constitui-se em um conjunto de documentos compostos por 

informações orgânicas originais, possuindo relações entre si que possibilitam a 

identificação das funções e atividades pelo qual os documentos foram criados. 
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De acordo com Le Golff (2003, p. 545) “o documento não é qualquer coisa 

que fica por conta do passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo 

as relações de forças que aí detinham o poder”. Fica evidente a relevância dos 

documentos para a sociedade, pois são as informações contidas neles que os 

constituem como fontes de prova legal. Para que estas fontes sejam preservadas é 

preciso que os documentos passem pelo processo de gestão obedecendo ao ciclo 

de vida dos mesmos. 

O ciclo de vida dos documentos no arquivo está dividido em três fases que 

compõe: o arquivo corrente, em que os documentos estão em uso frequente; o 

arquivo intermediário, que compõe os documentos procedentes do arquivo corrente 

para o aguardo de sua destinação final de acordo com o seu valor informativo; e o 

arquivo permanente, constituído pelos documentos de valor histórico, informativo ou 

probatório, oriundos do arquivo intermediário. (PAES, 2004). 

 Na fase permanente dos documentos, o dever de preservá – los compete 

aos arquivos públicos e municipais, conforme o Decreto nº 4073 de 3 de janeiro de 

2002 que regulamenta a Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a 

política nacional de arquivos públicos e privados. 

  O art. 15 do Decreto nº 4073 de 3 de janeiro de 2002 estabelece que: 

 

Art. 15. São arquivos públicos os conjuntos de documentos:  
I - produzidos e recebidos por órgãos e entidades públicas federais, 
estaduais, do Distrito Federal e municipais, em decorrência de suas funções 
administrativas, legislativas e judiciárias;   
II - produzidos e recebidos por agentes do Poder Público, no exercício de 
seu cargo ou função ou deles decorrente;  
III - produzidos e recebidos pelas empresas públicas e pelas sociedades de 
economia mista;  
IV - produzidos e recebidos pelas Organizações Sociais, definidas como tal 
pela Lei no 9.637, de 15 de maio de 1998, e pelo Serviço Social Autônomo 
Associação das Pioneiras Sociais, instituído pela Lei no 8.246, de 22 de 
outubro de 1991. (BRASIL, 2002, S.P) 

 

Os arquivos públicos são compostos de documentos decorrentes das 

funções executivas, legislativas e judiciárias do poder público no contexto federal, 

estadual e municipal. Os municípios, por sua vez, possuem a gestão de seus 

próprios documentos e serviços. Os documentos municipais são caracterizados 

como: 

 

São municipais os documentos produzidos, recebidos e acumulados pela 
Prefeitura e pela Câmara de Vereadores no desempenho de suas funções. 
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A tais conjuntos documentais é que o arquivo municipal, como entidade 
administrativa responsável por sua custódia, tratamento e utilização, deverá, 
prioritariamente, dedicar-se (MACHADO; CAMARGO, 2000, p. 14). 
 

É considerado como arquivo público municipal aquele que é salvaguardado 

pela administração municipal, principal executor da política arquivística nesse 

âmbito. (ARQUIVO NACIONAL, 2005).  

Segundo o Conselho Nacional de Arquivos (2014), o arquivo municipal é a 

“instituição responsável pelos conjuntos de documentos produzidos, recebidos e 

acumulados por órgão públicos municipais” e que tem por responsabilidade 

“formular e implementar a política municipal de arquivos” (CONARQ, 2014, p.20). 

No entanto Oliveira (2003) trás em suas discussões a problemática da 

inexistência de políticas de gestão de documentos nos arquivos municipais. Ela 

destaca que na maioria das vezes, no lugar de arquivos municipais são encontrados 

depósitos desorganizados, repletos de papéis amarrados, sem controle e 

identificação. 

O Arquivo Nacional (2014) recomenda que: 

 
[...] é imperativo que o município conte com um programa de gestão de 
documentos adequado, pois, sem uma política eficiente de arquivos e 
gestão de documentos, é muito pouco provável que se ponha em prática 
uma política eficiente de acesso às informações públicas, afetando inclusive 
a eficácia dos serviços prestados à população. (ARQUIVO NACIONAL, 
2014, p. 7)  

 

A criação e observância de políticas de gestão de documentos são 

essenciais para a eficiência dos arquivos, mas para isso é necessário também que 

se tenha uma boa gestão documental.  

As informações contidas nos documentos municipais tem a finalidade de 

orientar as decisões do poder público, garantir a transparência e atender ao direito 

que a comunidade tem de ser informada. Portanto é imprescindível a organização 

nos arquivos públicos municipais, visando sua utilidade para com a sociedade em 

geral.  

A seção a seguir apresenta uma breve abordagem da prática dos registros 

de marcas e sinais de gado, assunto referente à documentação escolhida para a 

realização deste estágio.  
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2.3 Registros de marcas e sinais do gado 

 

  A produção pecuária possui um papel de extrema importância tanto para a 

economia de uma região como também nas expressões culturais direcionadas a ela. 

No final do século XIX, a pecuária era a principal atividade econômica no 

estado do Rio Grande do Sul. Porto (1954, p. 2042) afirma que “A história do gado, 

que é a história econômica do Rio Grande do Sul [...]”.  

Considerando essas características, os registros de marcas e sinais de gado 

possuem um relevante papel como fonte histórica, pois possibilita não somente o 

entendimento de um determinado período como também a sua reconstrução 

histórica e econômica. 

A prática de registrar o gado por meio de marcas e sinais se deu antes 

mesmo da revolução industrial. Nesta época os senhores feudais já utilizavam o 

ferrete (ferro em brasa) para separar seus escravos e seu gado dos demais 

proprietários. (REVISTA MEMÓRIA EM REDE, 2013). 

Embora o processo pelo ferrete seja um dos melhores sistemas de 

marcação existentes, também existem as alternativas do ferro a frio (marca de metal 

especial para mergulhar em nitrogênio líquido), a tatuagem, o brinco de plástico e a 

cápsula de microchip. O ferro a frio pode ser usado preferencialmente em bovinos 

de pelagem mais escura. A tatuagem é feita na face interna da orelha com aparelho, 

conjunto de agulhas numéricas e tinta apropriada, de preferência em animais jovens. 

Os brincos numerados são fixados na orelha com o alicate “brincador”. A cápsula de 

microchip pode ser injetada na dobra umbilical de animais recém-nascidos ou no 

rúmen. A leitura da numeração da cápsula é feita por receptores manuais, ou por 

antenas fixadas no brete1 ou no tronco de contenção. (EMBRAPA, 2012). 

O registro municipal para bovinos normalmente é feito na prefeitura, na 

secretaria da fazenda (ou repartição de natureza fiscal tributária) ou na secretaria de 

agricultura do município onde o proprietário recolhe tributos sobre a comercialização 

dos animais. Alguns estados exigem que as marcas também sejam registradas nas 

repartições estaduais ligadas à agropecuária. (EMBRAPA, 2012). O registro da 

                                                             
1
 BRETE: num curral, corredor curto e estreito por onde se leva o gado para banho, pesagem, 

vacinação, tratamento, marcação ou abate. AULETE DIGITAL. Dicionário online, 02 jun. Disponível 
em <http://www.aulete.com.br/brete>. Acesso em: 02 jun. 2018. 
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marca feito nos municípios assegura apenas os direitos municipais do rebanho ao 

seu criador.   

A Figura 1 mostra o gado marcado pelo processo do ferrete. O desenho do 

caranguejo na pata traseira do lado direto simboliza a marca oficial a ABCZ - 

Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, que certifica que o animal possui 

registro genealógico. A marca também apresenta o número do registro genealógico 

de nascimento, série alfabética do criador e a série única. 

 

Figura 1: Gado marcado 

 

Fonte: Google imagens (2018).  

 

No entanto a única maneira de reivindicar direitos e proteção se dão através 

do registro feito no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, que tem por 

base a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula os direitos e obrigações 

relativos à propriedade industrial. Que após o registro feito, além da marca ser 

extremamente exclusiva ao seu dono, também é possível identificar detalhes 

relacionados ao animal como: o histórico, alimentação, vacinação, produção, entre 

outros. (INPI, 2018). 
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 A Figura 2 a seguir refere-se a um pedido de segunda via de registro de 

marca de gado encaminhado a Prefeitura Municipal do Rio Grande no ano de 1940, 

unidade da documentação que será trabalhada.  

 

Figura 2: Pedido de segunda via do registro de marca do gado 

 

Fonte: Iost (2018).  

 

  Em uma análise prévia da figura acima é possível visualizar o nome do 

proprietário, o ano, o local onde o proprietário reside e a marca registrada.  

 A partir destes detalhes é possível presumir que as letras e os desenhos 

utilizados nas marcas simbolizam as historias das famílias tradicionais, denominam 

suas propriedades e constituem as memórias da época. Também se torna evidente 

a qualificação de influência de cada fazendeiro ou criador por intermédio de suas 

marcas registradas. Com base nessas informações varias pesquisas e estudos 

podem ser realizados.   
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Atualmente, na cidade do Rio Grande, os registros de marcas de gado são 

realizados na Secretaria de Município de Desenvolvimento Primário, tomando por 

base a Lei nº 4.714, de 29 de junho de 1965. 

2.4 Gestão documental 

 

No Brasil, no ano de 1991, é publicada a Lei nº. 8159 de 8 de janeiro de 

1991, regulamentada pelo Decreto nº 4.073 de 3 de janeiro de 2002, onde o Art. 3 

estabelece a gestão de documentos como sendo um: “conjunto de procedimentos e 

operações técnicas referentes a sua produção, tramitação, uso e avaliação, além do 

arquivamento corrente e intermediário, visando a sua eliminação ou recolhimento 

para a guarda permanente.” (BRASIL, 1991, p.1). 

Nesse sentido, a gestão documental é um conjunto de procedimentos e 

métodos que permitem os tramites da produção documental desde sua criação até 

sua destinação final. A gestão dos documentos seguida dos princípios e técnicas 

arquivísticas, proporciona aos arquivos o controle sobre suas informações, bem 

como a otimização nos espaços para o armazenamento e a agilidade no 

atendimento aos seus usuários. 

Segundo o e-Arq Brasil, (2011, p.18), a gestão arquivística de documentos 

compreende: “definição da política arquivística; designação de responsabilidade; 

planejamento do programa de gestão; implantação do programa de gestão”. 

Para Bernardes e Delatorre (2008): 

 

O programa de gestão documental deverá definir normas e procedimentos 
técnicos referentes à produção, tramitação, classificação, avaliação, uso e 
arquivamento dos documentos durante todo o seu ciclo de vida (idade 
corrente, idade intermediária e idade permanente), com a definição de seus 
prazos de guarda e de sua destinação final, requisitos necessários inclusive, 
para o desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão de 
informações. (BERNARDES; DELATORRE, 2008, p.7). 

 

O ciclo de vida dos documentos ou teoria das três idades estabelecem os 

estágios de frequência de uso dos documentos. Bernardes (1998) define estes 

estágios caracterizando-os como primeira; segunda e terceira idade. Na primeira 

idade estão os arquivos correntes onde os documentos são vigentes, 

frequentemente consultados. A segunda idade comporta os arquivos intermediários, 

no final da vigência; documentos que aguardam prazos longos de prescrição ou 
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precaução, raramente consultados, que aguardam a destinação final; a eliminação 

ou a guarda permanente. E na terceira idade os arquivos permanentes que compõe 

documentos que perderam a vigência administrativa, porém são providos de valor 

secundário ou histórico – cultural. 

A gestão documental visar o controle organizacional e o acesso das 

informações na instituição, abrangendo as fases correntes e intermediárias com 

vistas à eliminação ou guarda permanente, promovendo estratégias de preservação 

e acesso facilitado, através dos instrumentos de gestão. 

Considera-se como os principais instrumentos de gestão arquivistica: o 

plano de classificação, instrumento utilizado para classificar os documentos da 

instituição no exercício de suas funções e atividades (CONARQ, 2001), e a tabela de 

temporalidade de documentos, que por sua vez define os prazos de guarda dos 

mesmos através da atividade de avaliação uma das sete funções arquivísticas. 

A gestão documental se faz imprescindível, pois além de proporcionar a 

organização institucional, ela também evita a acumulação de massa documental 

desnecessária, impossibilita a eliminação de documentos essenciais de forma 

equivocada e garante a recuperação das informações e dos documentos. 

Para um programa de gestão documental eficaz, é necessário que se tome 

por base à teoria arquivística levando em consideração suas funções. Rousseau e 

Couture (1998, p. 265) definem sete funções, as quais denominam de: “produção, 

avaliação, aquisição, conservação, classificação, descrição e difusão”. Que visa 

administrar desde a produção do documento até a fase final, objetivando o acesso 

eficiente e eficaz.   

A seção a seguir traz alguns conceitos referentes a classificação, descrição 

e conservação, funções arquivísticas que foram aplicadas nas atividades.  

2.5 Classificação arquivística 

 

 A classificação se faz presente praticamente em todas as áreas de nossa 

vida, pois ela permite de forma prática a ordenação e organização dos objetos que 

nos rodeiam. 

 Lopes (2009, p. 286) define a classificação arquivística como a “ordenação 

intelectual e física de acervos, baseada em uma proposta de hierarquização das 
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informações referentes a eles”, ou seja, a classificação parte de uma atividade que 

requer aplicação de natureza mental relacionada produção de estudos e reflexões 

sobre o conteúdo documental.  

Segundo Schellenberg (2007, p. 81), “A classificação é básica à eficiente 

administração de documentos correntes. Todos os outros aspectos de um programa 

que vise ao controle de documentos dependem da classificação.”, ou seja, dela 

procede todas as outras atividades arquivísticas. 

Souza (2004) diz que:  

 

O que parece ser o fundamento teórico-metodológico da classificação de 
documentos arquivísticos é sem dúvida a base sobre a qual tem se 
construído a Arquivística contemporânea: o princípio da proveniência, que 
delimita externamente o conjunto, e o princípio da ordem original, que dá o 
caminho para a organização interna do fundo. (SOUZA, 2004, p. 123) 

 

Para o controle de forma eficiente dos documentos de arquivo é necessário 

que os mesmos sejam classificados seguindo os princípios arquivísticos da 

proveniência e da ordem original, princípios que servem como fundamento para 

realizar a classificação. (BELLOTO, 2004). 

O princípio da proveniência consiste em não misturar documentos de fundos 

diferentes, ou seja, devem-se manter agrupados os conjuntos documentais 

provenientes de uma mesma instituição ou pessoa física, sem mistura – los aos de 

origens diversas. (BELLOTO, 2004). 

Já o princípio da ordem original, consiste em fazer com que o profissional 

envolvido na prática arquivística respeite o arranjo interno com que os documentos 

vieram do órgão de origem, conservando assim os valores de prova quanto ao 

funcionamento do órgão. (BELLOTO, 2004). 

Entende-se que a classificação arquivística tem como objetivo: organizar a 

informação a partir das informações refletidas pela instituição. 

Os documentos a serem classificados são gerados a partir das funções e 

atividades que a instituição desempenha, denominadas como atividade-meio e 

atividades-fim. Conforme o Arquivo do Estado de São Paulo considera - se: 

 

Atividade-meio é a ação, encargo ou serviço que um órgão leva a efeito 
para auxiliar e viabilizar o desempenho de suas atribuições específicas e 
que resulta na produção e acumulação de documentos comuns nos vários 
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órgãos e entidades, documentos estes de caráter instrumental e acessório; 
e atividade-fim é a ação, encargo ou serviço que um órgão leva a efeito 
para o efetivo desempenho de suas atribuições específicas e que resulta na 
produção e acumulação de documentos típicos, de caráter substantivo e 
essencial para o seu funcionamento. (BERNARDES; DELATORRE, 2008, p. 
17). 

 

Segundo Schellenberg (2002) os elementos classificatórios - função, 

organização e assunto, dividem - se em três tipos de métodos: funcional, 

organizacional e por assunto.  

O método funcional agrupa os documentos de acordo com a função que lhes 

deu origem, partindo da menor unidade de arquivamento para a maior. O 

Organizacional consiste na organização descentralizada dos documentos, no qual 

cada unidade ou setor mantém seus próprios documentos. E o por assunto é o 

método aconselhável para os casos de grande massa documental e variedade de 

assuntos. (SCHELLENBERG, 2002). 

Dos três métodos citados acima o que se mostra mais vantajoso é a 

classificação pelo método funcional, pois a mesma leva em conta as atividades e 

funções pelo qual o documento foi criado. Já o método organizacional e o método 

por assunto se mostram em desvantagem, uma vez que a estrutura da organização 

pode mudar conforme o tempo e a classificação por assunto pode dispersar os 

documentos contribuindo até para a perda dos mesmos. (SCHELLENBERG, 2002). 

No entanto, para se estabelecer um método de classificação de documentos 

se faz necessária a análise da instituição afim de que se aplique o método 

classificatório mais adequado conforme suas características e necessidades. 

 2.5.1 Plano de classificação 

 

O plano de classificação é o meio de representação gráfica resultante da 

classificação feita na organização. Segundo o art. 10 do Decreto n.º 48.897 de 27 de 

agosto de 2004, do estado de São Paulo que define as normas para a avaliação, 

guarda e eliminação de documentos de arquivo, o plano de classificação “é o 

instrumento utilizado para classificar todo e qualquer documento de arquivo”. 

De acordo com Bernardes e Delatorre (2008, p.14), o plano de classificação 

“resulta da atividade de classificação que recupera o contexto de produção dos 
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documentos de arquivo agrupando-os de acordo com o órgão produtor, a função, a 

subfunção e a atividade responsável por sua produção ou acumulação.”.  

Como resultado, o mesmo, organiza os documentos de acordo com sua 

hierarquia, por meio de atribuições de códigos numéricos, que possibilita no auxílio 

da recuperação, controle, avaliação e arquivamento das informações dentro da 

instituição. No entanto para a elaboração de um plano de classificação de acordo 

com as necessidades da instituição, é preciso um conhecimento amplo sobre a 

mesma, principalmente sobre sua estrutura e funcionamento. 

2.6 Descrição arquivística  

  

A descrição arquivística desempenha um papel fundamental nos arquivos, 

pois ela tem a função de representar o acervo, ou seja, ela permite a localização 

dos documentos existentes nos arquivos através de instrumentos de pesquisa, tais 

como: guias, inventários, índices e catálogos. Esses instrumentos por sua vez 

colaboram com o acesso do acervo divulgando seu conteúdo como também as 

características de seus documentos existentes, assim, proporcionando ao usuário 

rapidez e eficiência na hora da pesquisa. 

Para o Instituto Português de Qualidade, Comissão Técnica (2005):  

 

A descrição arquivística é a “operação que consiste na representação das 
unidades arquivísticas, acervos documentais e coleções factícias, através 
da sua referência e de outros elementos, nomeadamente os atinentes à sua 
gênese e estrutura, assim como, sempre que for o caso, à produção 
documental que as tenha utilizado como fonte. A descrição arquivística tem 
como objetivo o controle e/ou a comunicação dos documentos”. 
(PORTUGAL, 2005. p. 15). 

 

A representação do processo descritivo a partir dos instrumentos 

arquivisticos de pesquisa gerados proporciona uma relação mais próxima entre o 

documento e o usuário, visto que os instrumentos de pesquisa portam informações 

mais esclarecedoras sobre os contextos nos quais os documentos foram criados. 

No Brasil, através de recomendações do Comitê de Normas de Descrição do 

Conselho Internacional de Arquivos, no ano de 2006, foi elaborada pela Câmara 

Técnica de Normalização de Descrição Arquivística (CTNDA) do Arquivo Nacional, a 

Norma Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE). Contando com 26 
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elementos de descrição, sendo sete obrigatórios e divididos em oito áreas de 

identificação.  

Dos sete elementos obrigatórios que compõe a NOBRADE estão: o código 

de referência; título; data; nível de descrição; dimensão e suporte; nome do produtor 

e condições de acesso. Entre as áreas de identificação está inclusa a “área de 

pontos de acesso e descrição de assuntos, onde se registram os termos 

selecionados para localização e recuperação da unidade de descrição” (BRASIL, 

2006, p. 18). 

Considera-se os cinco principais níveis de descrição: (nível 0) acervo da 

entidade custodiadora; (nível 1) fundo ou coleção; (nível 2) seção; (nível 3) série; 

(nível 4) dossiê ou processo e (nível 5) item documental.  Também são admitidos 

como níveis intermediários, o acervo da subunidade custodiadora (nível 0,5); a 

subseção (nível 2,5) e a subsérie (nível 3,5). Porém, nem todos os níveis precisam 

ser implementados no processo de descrição.  

A NOBRADE foi criada com bases na Norma Geral Internacional de 

Descrição Arquivística, denominada de ISAD (G), porém adaptada à necessidade 

brasileira. De acordo com o Arquivo Nacional (2006) o objetivo da NOBRADE é 

“facilitar o acesso e o intercâmbio de informações em âmbito nacional e 

internacional”. A norma viabiliza o acesso informacional e a padronização da 

descrição arquivistica. 

 2.6.1 Instrumentos de pesquisa arquivístico 

 

Os instrumentos de pesquisa são meios que proporcionam o acesso e a 

localização das informações contidas nos documentos. Para o Arquivo Nacional 

(2005, p.108), instrumento de pesquisa é o “meio que permite a identificação, 

localização ou consulta a documentos ou a informações neles contidas”. 

 Originados da descrição arquivística, os instrumentos de pesquisa tem o 

papel fundamental de dar acesso às informações do arquivo de maneira rápida e 

eficaz. Podendo representar o acervo como um todo ou em partes (recortes). 

 De acordo com Paes (2004, p.127), “Além de tornar o acervo acessível, os 

instrumentos de pesquisa objetivam divulgar o conteúdo e as características dos 

documentos. Vários são os instrumentos de que pode dispor um arquivo.”.  
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Os mais tradicionais recebem o nome de guia, inventário, catálogo e índice 

(CALDERON, 2003). São os mais utilizados em pesquisas físicas, realizadas direto 

nos arquivos.  

O guia, primeiro instrumento a ser produzido por uma instituição de custódia, 

permitindo um panorama completo do acervo. Nele deverão constar elementos para 

a orientação dos usuários como endereço, telefone ou horário de atendimento. 

(LOPES, 2002). 

O inventário deve ser confeccionado após a elaboração do guia. É um 

instrumento que apresenta uma visão sumária de um ou mais fundos ou coleções. 

Inclui a descrição das atividades do titular do produtor do acervo, o volume de 

documentos, as datas limite e os critérios técnicos adotados na organização do 

material. (LOPES, 2002). 

O catálogo é um instrumento de utilização específica para a localização de 

unidades documentais selecionadas por um princípio temático estabelecido. 

(LOPES, 2002). 

Paes (2004, p.126) diz que: “o trabalho de um arquivo só se completa após a 

elaboração de instrumentos de pesquisa, que constituem na descrição e localização 

dos documentos no acervo”. Os instrumentos de pesquisa completam o trabalho de 

um arquivo, proporcionando o acesso, consulta e divulgação do acervo. 

A seção a seguir traz detalhes sobre o catálogo seletivo, objetivo de criação 

como instrumento de pesquisa parcial neste trabalho. 

 

2.6.1.1 Catálogo seletivo 

 

Os catálogos possuem a função de apresentar as informações acerca da 

documentação ou parte da mesma existente nos acervos, proporcionando agilidade 

e eficiência na hora da consulta.  

Segundo Bellotto (2004, p. 202) o catálogo “descreve unitariamente as 

peças documentais de uma série2 ou mais séries, ou ainda de um conjunto de 

documentos, respeitada ou não a ordem de classificação”. Assim constitui-se um 

instrumento de pesquisa direcionado a localização específica das unidades 

documentais. 

                                                             
2 Sequencia de documentos relativos a uma mesma função, atividade, tipo documental ou assunto. 
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 O catálogo deve incluir: dados gerais da série (ou séries), levantados por 

ocasião da confecção do inventário; explicação sobre a importância do catálogo e da 

descrição individualizada dos documentos em questão; contextualização da (s) série 

(s) escolhida (s) dentro das atividades do titular do fundo3 e indicação dos critérios 

eleitos para a ordenação dos documentos na classificação e na descrição, caso haja 

diferença entre ambas. (LOPEZ, 2002). 

Bellotto (2006) diz que o catálogo seletivo pode se referir a temas, pessoas 

ou eventos específicos, pode ainda oferecer a partir da escolha ou autor os 

documentos mais importantes, os de maior interesse ou os de maior relevância. 

 A finalidade do catálogo é reunir documentos específicos de um mesmo 

assunto existentes em um ou mais fundos. (PAES, 2004). Deve, portanto, ser 

tomada por base a descrição dos itens documentais. 

A vantagem dos catálogos está no fornecimento dos mecanismos para o 

acesso das informações no arquivo, divulgando o conteúdo e as características 

presentes nos documentos. 

A seção a seguir aborda um breve resumo sobre a conservação nos 

documentos de arquivo. 

2.7 Conservação preventiva 

 

A conservação preventiva é uma das práticas arquivísticas de grande 

relevância, principalmente no que diz respeito aos arquivos permanentes, pois tem 

como finalidade garantir a integridade da informação contida nos documentos. 

Segundo Paes (2004, p. 141) “a conservação compreende os cuidados 

prestados aos documentos e, consequentemente, ao local de sua guarda”. Partindo 

desta informação, percebemos que é uma tarefa que pode se tornar bem difícil, visto 

que tanto a estrutura e localização de alguns acervos contribuem para o processo de 

deterioração dos documentos. 

Christo diz que conservação: 

é o conjunto de ações que visam estabilizar, desacelerar ou interromper o 
processo de degradação de documentos de arquivos e bibliotecas, por meio 
de controle ambiental e procedimentos técnicos específicos. (CHRISTO, 
2006, p. 22). 

 

                                                             
3
 Conjunto de documentos de uma mesma proveniência.  
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Dentre os procedimentos técnicos específicos encontramos os tratamentos 

de higienização, reparos e acondicionamento. Estes processos podem ser 

considerados como conservação preventiva, que segundo Froner e Rosado (2008) 

é: 

 

Dentre os inúmeros caminhos percorridos na formação de profissionais 
voltados para a preservação dos acervos, atualmente, a conservação 
preventiva tem significado uma mudança profunda de mentalidade. 
Conservação, restauração e preservação, ainda hoje, são termos que se 
cruzam e se sobrepõem. [...]. Se, num primeiro momento a ação da 
conservação preventiva implica cortes e custos, em longo prazo resulta em 
economia quantitativa e qualitativa, uma vez que preserva a integridade 
material dos artefatos, possibilitando estudos mais acurados, e ao mesmo 
tempo descarta métodos de intervenção mais agressivos e caros. 
(FRONER; ROSADO, 2008, p.18). 

   

Este procedimento é essencial no que diz respeito à manutenção dos 

suportes a fim de evitar a degradação e perda de informação dos documentos.  

A seção a seguir introduz detalhes do processo de higienização, uma das 

principais técnicas da conservação. 

 2.7.1 Higienização 

 

  Nos documentos de arquivo a prática de higienizar se dá através da 

higienização mecânica, que proporciona a retirada de toda sujidade e dos 

componentes agressores sobre os documentos. 

 De acordo com o Arquivo Nacional (2005, p.103) a higienização “consiste na 

retirada por meio de técnicas apropriadas de poeira e outros resíduos com vistas à 

preservação dos documentos”. 

 Segundo Cassares e Moi (2000), a sujidade é um dos fatores mais 

constantes nos acervos e quando combinada com as condições ambientais 

inadequadas, provocam a destruição de todos os suportes. Logo a higienização 

deve ser rotineira, de maneira preventiva a conservação do acervo. 

 A primeira etapa de higienização a ser feita é chamada de higienização 

mecânica, onde é feita a limpeza da superfície do documento, para a retirada de 

partículas de poeira, incrustações, entre outros. A segunda etapa se chama 

higienização química, onde é aplicada com objetivo da retirada de resíduos dos 

documentos, como: fitas adesivas, colas, entre outros.  
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Alguns materiais essências para a realização da higienização da superfície 

são: pincéis; flanela; aspirador de pó; mesa de higienização ou capela de exaustão; 

bisturi, pinça, espátula, agulha, cotonete. Também como materiais de apoio estão: 

raladores de aço inox; borrachas de vinil, fita crepe, lápis de borracha; papel mata-

borrão, colametil, celulose (CASSARES; MOI, 2000). 

É necessário aplicação de testes nos documentos antes de procedimentos 

de higienização e estar atento às recomendações para cada tipo de documental. 

Todas as intervenções devem ser aplicadas cuidadosamente levando em 

consideração o estado de conservação do suporte.  (CASSARES; MOI, 2000). 

 O capítulo a seguir apresenta a metodologia utilizada para a elaboração 

deste trabalho. 
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3 METODOLOGIA 

 

As atividades dos estágios I e II foram realizadas a partir de visitas no local 

do acervo, onde foi possível realizar um diagnóstico analisando as características da 

documentação, bem como a quantidade e seu estado de conservação e 

acondicionamento. Primeiramente foi entregue em duas vias para a responsável 

pelo APMHRG, o termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE A) que 

viabiliza a intervenção no acervo estudado e o termo de uso de imagem (APÊNDICE 

B) que permite a utilização do uso das imagens. Posteriormente realizou-se a coleta 

de dados através da observação direta, pesquisa documental e também com o 

auxilio da funcionária arquivista, que se dispôs a responder todos os 

questionamentos feitos, tanto da documentação específica, foco do trabalho, quanto 

do arquivo. Para este fim foi utilizado um questionário como instrumento de coleta de 

dados (APÊNDICE C). 

Após a análise dos dados coletados foi possível identificar as prioridades da 

documentação, possibilitando assim a sugestão dos procedimentos arquivísticos 

mais adequados para a presente situação.  

Logo foi possível a realização das atividades práticas sugeridas na disciplina 

de Estágio Supervisionado I, alcançando os objetivos referentes à disciplina de 

Estágio supervisionado II 

A seção a seguir aborda o histórico do APHMRG e de forma mais específica 

os resultados dos diagnósticos realizados no local e na documentação.  

3.1 Diagnóstico 

 

 O diagnóstico é uma das primeiras etapas arquivísticas a serem 

desenvolvidas. Segundo Lopes (2009, p.155) o diagnostico é “a operação de 

construir a imagem de uma ou mais organizações”. Sendo assim, através do 

conhecimento da instituição pode - se identificar as falhas que impedem o bom 

desempenho da mesma, como também proporcionar as intervenções necessárias 

para a sua melhoria.  

 3.1.1 Histórico do Arquivo Público e Histórico Municipal do Rio Grande 
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 O Arquivo tem sua sede situada no prédio da Prefeitura Municipal da cidade 

do Rio Grande, cidade mais antiga do estado do Rio Grande do Sul, fundada no dia 

19 de fevereiro de 1737.  

 Atualmente o arquivo é vinculado a Secretaria do Município de Cultura 

(SMC), o acervo do Arquivo Público e Histórico Municipal é composto por toda a 

documentação da administração municipal do Rio Grande, possuindo documentos 

produzidos pela Câmara Municipal, Intendência Municipal e Prefeitura Municipal da 

cidade.  

 O arquivo conta com três servidores efetivos, destes, uma assistente 

administrativa, duas arquivistas e também dois estagiários, ambos, alunos da FURG, 

dos cursos de Arquivologia e Arqueologia. 

  A partir da aprovação da Lei nº 8167 de 7 de novembro de 2017, o APHMRG 

passou ao compromisso da implantação das políticas arquivísticas na instituição. 

Com a nova estruturação, desde o regimento aprovado em 2017, o mesmo passou a 

recolher somente documentos de caráter permanente, no entanto, pelo fato de 

anteriormente o arquivo ser também intermediário, ainda há muitos documentos a 

serem avaliados e classificados.   

O quadro 1 mostra a trajetória do arquivo ao longo dos anos. Elaborada com 

base em (BASTOS 2017). 

 

Quadro 1: Trajetória do Arquivo AHMRG. 

ANO TRAJETÓRIA 

1941 - Decreto Lei nº 40, é a primeira legislação do Rio Grande, que cita a Instituição 

Arquivista como parte do Executivo Municipal.  

1948 - Lei Municipal nº 24, insere a Unidade custodiadora de documentos no Setor de 

Pessoal e Arquivo da Diretoria de Administração.  

1985 - Decreto nº 4729 de 05 de dezembro, denomina o arquivo: Arquivo Histórico Municipal 

do Rio Grande (AHMRG). 

1998 - Lei nº 5205, de 09 de janeiro, transfere o AHMRG para o setor administrativo da 

Prefeitura, passando agora para a Divisão de Arquivo da Secretaria Municipal de 

Administração (SMA). 

2008 - A Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 9923, de 05 de maio, aprova o 

Regimento Interno do AHMRG, que em seu conteúdo destaca a subordinação do 

órgão a SMA, elencando atribuições das atividades arquivísticas a serem 

desenvolvidas. 

2012 - A Prefeitura Municipal é reestruturada pela Lei Ordinária nº 7265, onde o Arquivo 
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Histórico integra a Divisão de Protocolo e Arquivo da Secretaria Municipal de Gestão 

Administrativa (SMGA). 

- O Poder Executivo Municipal cria o cargo de Arquivista 

2013 - Nomeação dos primeiros arquivistas aprovados no concurso público.   

2016 - É criada a Comissão de Avaliação de Documentos através do Decreto nº 14120 de 

17 de agosto 

2017 - Através do decreto 14553 de 10 de maio, o APHMRG é incorporado a (Secult) 

Secretaria de Município da Cultura. 

- Em 07 de novembro entra em vigor a lei nº 8167, que institui o Arquivo Publico e 

Histórico Municipal, define as diretrizes da política municipal de arquivos e organiza o 

Sistema Municipal de Arquivos do Rio Grande (SISMARG). 

Fonte: Iost (2018).  

 

Atualmente com a atuação das arquivistas o APHMG passa por processo de 

organização recebendo os procedimentos mais adequados referentes ao acervo.  

 3.1.2 Diagnóstico do acervo do Arquivo Público e Histórico Municipal do Rio 

Grande 

  

 O acervo do arquivo conta com uma massa documental de 

aproximadamente 729 metros lineares, reunindo documentos como: manuscritos, 

datilografados, impressos, fotografias, plantas arquitetônicas, microfilmes, fitas VHS 

e Cassete, CDs, clichês e coletâneas de leis do período do império, dentre outros. 

(SITIO INSTITUCIONAI, 2018).  

 Destes, encontram – se organizados e disponíveis para pesquisas: alvarás 

de licença originados da secretaria da fazenda, livros de registros, as plantas 

arquitetônicas e os documentos de naturalizados. Até o término do diagnóstico, o 

arquivo possuía 167 livros de registros classificados de um total de 2481 livros. 

Dentro dos classificados, disponíveis para consulta, constam atas de eleições, atas 

da câmara municipal, registros de naturalização, receitas e despesas. O arquivo 

possui cópias digitalizadas para acesso facilitado, porém não possui documentos 

digitais. 

 O mesmo não dispõe de um organograma. De acordo Decreto nº 9.923, de 

05 de maio de 2008, revogado em 10 de maio de 2017 o arquivo passou a caráter 

permanente, não recolhendo mais documentação da administração. No mesmo ano 

o arquivo adotou o modelo de plano de classificação e tabela de temporalidade 

https://leismunicipais.com.br/a/rs/r/rio-grande/decreto/2008/992/9923/decreto-n-9923-2008-dispoe-sobre-a-aprovacao-do-regimento-interno-do-arquivo-historico-municipal
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publicados em 2007 por Daise Apparecida4, através do Arquivo Público do Estado 

de São Paulo, um modelo a ser utilizado pelas administrações públicas municipais, 

denominado Planos de Classificação e Tabelas de Temporalidades para 

Administração Públicas Municipais.  

 Durante as visitas realizadas ao local foi possível verificar que a maioria da 

documentação se encontra acondicionada nas estantes de ferro, em caixas de 

polionda, caixas de papelão e em um grande volume de pacotes feitos com papel 

pardo, devido ao processo de organização pelo qual o acervo se encontra. A figura 3 

mostra melhor o acondicionamento nas estantes e a estrutura de documentos em 

pacotes empilhados. 

 

Figura 3: Caixa de polionda, papelão e pacotes feitos de papel pardo.  

 

Fonte: Iost (2018).  

 

 A estrutura do arquivo está dividida em uma sala de trabalho e duas salas de 

acondicionamento. Das salas de acondicionamento, uma está reservada para o 

acondicionamento dos documentos em suportes especiais e a outra para os 

                                                             
4 Planos de classificação e tabelas de temporalidade de documentos para as administrações públicas 

municipais / Daise Apparecida Oliveira, São Paulo: Arquivo Público do Estado, 2007.   
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documentos em suportes de papel. As consultas aos documentos são realizadas 

junto à sala de trabalho. 

  Quanto às características da sala que acomoda a maior parte do acervo, a 

mesma possui lâmpadas florescentes, uma janela, duas portas, dois extintores e 

alarme de incêndio. Na figura 4 abaixo, é possível observar a lâmpada florescente, o 

que não é recomendado pelos teóricos da área, pois são fontes geradoras de UV. 

 

Figura 4: Lâmpada florescente 

 

Fonte: Iost (2018).  

 

A janela possui uma tela de proteção contra insetos, porém não possui 

cortinas, possibilitando assim a entrada de luz natural e umidade direta no acervo, 

como é possível verificar na figura 5 abaixo: 
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Figura 5: Janela da sala 

 

Fonte: Iost (2018). 

 

 A sala não é climatizada, ocorrendo oscilações de temperatura como 

também a incidência de luz natural. A janela e as portas ficam abertas durante o 

período de funcionamento diário do arquivo, proporcionando a circulação de ar no 

ambiente. No entanto a umidade, temperatura e luminosidade sem um controle são 

fatores que contribuem para a degeneração dos documentos. As figuras 6 e 7 

mostram as duas portas da sala abertas durante o expediente do arquivo. 
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       Figura 6: Porta lateral da sala                                    Figura 7: Porta entrada/saída da sala 

                                   

        Fonte: Iost (2018).                                                                        Fonte: Iost (2018).  

 

 A figura 8 abaixo mostra os dois extintores de incêndio que a sala do acervo 

possui. Um extintor de água e outro de pó químico BC. Além dos extintores a sala 

também conta com o alarme de incêndio. 
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Figura 8: Extintores de incêndio 

 
Fonte: Iost (2018). 

 

 A sede do arquivo fica localizada perto de uma lagoa, o que contribui para a 

incidência de fungos. Diversos documentos possuem mofo, ataques biológicos, 

químicos e físicos. Muitos deles já se perderam pelo estado avançado de 

deterioração. Com tudo o arquivo não possui uma política de conservação para 

estes fins. 

 Atualmente o arquivo encontra – se sem espaço físico para recolher 

documentos, no entanto em casos específicos, onde a documentação tenha 

relevância para a história da cidade e esteja correndo sérios riscos, a mesma é 

recolhida pelo arquivo.  

 A próxima seção apresenta o diagnóstico dos registros de marcas e sinais 

do APHMRG, documentação que receberá as intervenções arquivísticas propostas 

que serão executadas no próximo semestre na disciplina de Estágio Supervisionado 

ll. 

 3.1.3 Diagnóstico dos registros de marcas e sinais do APHMRG 

 

O OBJETIVO deste projeto está relacionado aos registros de marcas e 

sinais de gado pertencentes ao APHMRG. Documentação de extrema importância 
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histórica no tratamento das questões direcionadas as atividades pecuaristas da 

época. Toda documentação compõe o período de 1899 a 1953. 

O diagnóstico do acervo geral proporcionou uma visão mais ampla sobre a 

realidade da documentação no acervo. O conjunto de documentos relacionado a 

este assunto possui em torno de 0,3744 metros lineares em sete caixas, referente 

aos anos de 1899 a 1953, divididos em três períodos: câmara municipal, intendência 

municipal e prefeitura municipal respectivamente. Dentre os documentos foram 

identificados: registros, certificados, pedidos de transferências, requerimentos e 

fichas, nos quais serão realizadas as intervenções arquivísticas propostas nas 

seções seguintes. 

Na observação direta foram identificados diferentes tipos de organização e 

acondicionamento entre uma caixa e outra. Além da organização por assunto, 

algumas caixas possuem organização por data e ordem alfabética. Alguns 

documentos estão agrupados e outros soltos.  

Uma parte da documentação está acondicionada em caixas de poliondas, 

armazenadas na sala do acervo, em estantes de ferro como mostra a figura 9.  

 

Figura 9: Caixas nas estantes de ferro 

 

Fonte: Iost (2018).  

 

O acondicionamento nas caixas possuem diferentes invólucros sendo alguns 

com cartolina e outros com papel pardo. As figuras 10 e 11 abaixo mostram essas 

duas situações de acondicionamento e organização das caixas. 
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Figura 10: Papel pardo e organização alfabética 

 

Fonte: Iost (2018). 

                                 

Figura 11: Cartolina e organização por data 

 

Fonte: Iost (2018). 
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 As figuras 12 e 13 mostram a organização por data e o acondicionamento 

sem invólucro em uma das caixas. 

 

 

Figura 12: Organização por ano dentro da caixa 

 

             Fonte: Iost (2018). 

 

Figura 13: Organização por ano sem invólucro 

 

                    Fonte: Iost (2018).  

  

 Uma parte da documentação referente a algumas fichas encontra–se solta 

sobre uma mesa dentro da sala do arquivo, conforme a figura 14 e também há 

alguns livros que constituem a documentação. Porém até o presente momento os 

livros não foram localizados dentro do acervo, sendo assim, não será alvo de 

intervenções no projeto.  

 Nota-se que as fichas não possuem nem uma medida de tratamento no que 

se refere a ações de organização ou acondicionamento. 
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Figura 14: Fichas soltas 

 

Fonte: Iost (2018). 

 

 Quanto á classificação, nota - se que não possui códigos. Foi feito uma 

classificação por assunto, porém não seguindo critérios arquivísticos. As caixas 

estão espelhadas apenas com o assunto agricultura e pecuária / marcas e sinais, o 

número da caixa, a quantidade de pastas e as datas referentes á documentação 

dentro das mesmas como mostra a figura 15. 
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Figura 15: Espelho de uma das caixas 

 

Fonte: Iost (2018). 

 

 Após o diagnóstico verificou – se que os documentos não seguem um 

padrão definido de organização, pois a organização varia muito entre uma caixa e 

outra.  

No que se refere ao estado de conservação, os mesmos encontram – se 

com sinais de umidade, manchas amareladas, alguns furos provavelmente causados 

por traças, algumas folhas amassadas e desgastes devido ao tempo, conforme a 

figura 16. 
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Figura 16: Estado de conservação 

 

Fonte: Iost (2018). 

 

Foi possível verificar, junto à arquivista do arquivo, que não houve um 

processo de higienização. Alguns documentos ainda possuem grampos 

enferrujados, conforme as figuras 17 e 18 abaixo: 

 

               Figura 17: Documento com grampo 

 

                             Fonte: Iost (2018).    

         

    Figura 18: Documento com grampo 

                                                

                Fonte: Iost (2018).

 A seção a seguir aborda o planejamento das atividades propostas que foram 

desenvolvidas no projeto de Estágio Supervisionado ll. 
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3.2 Atividades desenvolvidas 

 

A partir do diagnóstico realizado na disciplina de Estágio supervisionado I e 

com bases no referencial teórico elaborado, foram aplicadas as atividades propostas 

na disciplina de Estágio Supervisionado II buscando atender os objetivos propostos 

e atingir os resultados esperados.  

 

3.2.1 Classificação documental 

 

Esta seção abordará o processo realizado na organização e classificação 

dos documentos. 

Primeiramente a documentação foi estudada com o objetivo de esclarecer a 

qual função e atividade pertenciam como também identificar o seu órgão (secretaria) 

produtor. Foi realizada uma leitura no plano de classificação utilizado pelo arquivo a 

fim de classificar a documentação de acordo com o mesmo. 

A documentação foi organizada por ano e ordem alfabética, conforme figura 

19.  Posteriormente, foram inseridos os códigos correspondentes aos documentos. A 

classificação e organização foram efetuadas nas sete caixas (0,3744 metros 

lineares) propostas.  

 

Figura 19 Separação dos documentos por ordem alfabética 

 

Fonte: Iost (2018). 
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3.2.2 Higienização / Conservação 

 

A documentação passou por processo de higienização mecânica, já que os 

documentos são permanentes, o processo tem com finalidade a conservação 

preventiva dos suportes. 

O procedimento foi realizado com o auxilio de trincha e extrator de grampos 

a fim de remover a poeira e extrair os grampos visando uma melhor conservação 

dos documentos, pois muitos já estavam com grampos oxidados ocasionando 

manchas de ferrugem no documento, o que contribui para a perda da informação e 

do suporte. 

É importante destacar que o processo de higienização foi realizado antes da 

classificação e organização, devido à falta de espaço físico.  

Após estas etapas concluídas, foi realizada a descrição arquivística com 

base na NOBRADE, e posteriormente a elaboração do catálogo Seletivo. 

 

3.2.3 Descrição arquivística 

 

A descrição arquivística proporciona a aos usuários e pesquisadores o 

acesso às informações de forma rápida através dos instrumentos de pesquisa e 

consequentemente colabora com a preservação e conservação do original. 

O catálogo como instrumento de pesquisa foi elaborado de acordo com a 

NOBRADE utilizando-se das oito áreas da informação, e sete elementos obrigatórios 

que compõe a norma. Os documentos foram selecionados para a descrição a partir 

da ordem cronologiaca por ano e de forma alfabética. 

3.3 Recursos 

 

Foram necessários a utilização dos recursos materiais e recursos humanos 

na obtenção do projeto de Estágio Supervisionado l e nas atividades do Estagio 

Supervisionado ll. O quadro 2 abaixo detalha os recursos materiais utilizados. Os 

mesmos foram cedidos pela instituição onde o estagio foi realizado.  
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Quadro 2: Recursos materiais 

Material Quantidade Valor 

Máscaras  01 pacote 12,00 

Luvas de látex  01 caixa 17,00 

Jaleco  01 unidade 29,90 

Caixa arquivo de papelão  7 caixas 30,00 

Computador  01 unidade 1.500,00 

Extrator  01 unidade 2,00 

Óculos de proteção 01 unidade 4,00 

Trincha  01 unidade 5,00 

Rolo de papel sulfite 01 unidades 140,00 

Folha A4 01 pacote 24,00 

TOTAL: 1763,90 

Fonte: Iost (2018).  

 

O Quadro 3 abaixo mostra os recursos humanos necessários para o 

desenvolvimento das atividades. 

 

Quadro 3: Recursos humanos 

Colaboradores Quantidade 

Estagiário  01 

Supervisor de estágio  01 

Professor orientador 01 

Fonte: Iost (2018).  

3.4 Cronograma 

 

As atividades pretendidas foram realizadas em duas etapas o quadro 4 

abaixo, mostra o cronograma de Estágio Supervisionado l.  

 
Quadro 4: Cronograma de Estágio supervisionado l 

Atividade Mês 

Diagnóstico Abril 

Planejamento das atividades Maio 

Redação e revisão do projeto Maio 

Entrega do projeto Junho 

Defesa oral Junho 

Fonte: Iost (2018). 
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O Quadro 5 detalha o cronograma das atividades de Estágio Supervisionado 

ll em meses e horas. 

 

Quadro 5: Cronograma de Estágio Supervisionado ll 

Atividade Horas Mês 

Criação da série documental 10h Agosto 

Classificação dos documentos 30h Agosto 

Higienização  10h Agosto 

Descrição 60h Setembro 

Elaboração do instrumento de pesquisa  40h Outubro 

Elaboração do relatório final 30h Novembro 

Fonte: Iost (2018).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Esta seção apresenta os pontos considerados na realização das atividades 

arquivísticas propostas no Estágio Supervisionado II 

 

4.1 Classificação documental 

 

A ordenação da documentação se mostrou a parte mais desgastante, pois 

os documentos estavam acondicionados de formas diversas. Cada caixa possuía 

um tipo de arranjo bem como invólucros diferentes, algumas nem possuíam 

invólucros, apenas um papel separando o ano.  

A identificação e separação por ordem alfabética exigiu muito tempo pelo 

fato de que a documentação é antiga e de difícil compreensão no que se refere à 

leitura e identificação das letras. O espaço físico para a colocação em ordem 

alfabética era limitado tornando ainda mais demorado este processo.  

Por este motivo, a classificação e ordenação foram realizadas antes da 

higienização, considerando que os documentos higienizados devido à falta de 

espaço físico, acabavam que se misturando com os que ainda não estavam 

higienizados. Optou – se primeiramente pela identificação e separação em ordem 

alfabética de todas as caixas, e logo após foi realizada a higienização. 

Durante o processo de ordenação foi encontrado alguns documentos que 

não faziam parte dos mesmos que foram removidos.  

A inserção dos códigos de classificação também se tornou um pouco 

cansativa, visto que ao longo dos anos várias secretarias municipais surgiram e a 

secretaria que produziu esta documentação foi extinta, o que dificultou o acesso às 

informações sobre a produção dos documentos bem como sua função e atividade.  

Depois de várias buscas na prefeitura e nas secretarias mais possíveis, 

realizou-se o contato com a Secretaria do desenvolvimento primário, produtora desta 

documentação atualmente, onde então ficou decidido classifica – lós nos códigos 

mais adequados abaixo:  

1.0 Governo 

1.0.03: Planejamento e desenvolvimento econômico do município (Função) 

1.0.03.04: Fomento a produção agropecuária (subfunção) 

1.0.03.04.06  Cadastro de propriedade e proprietários rurais (série) 
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1.0.03.04.06.01 Pedido de registro de marcas e sinais do gado (Item) 

1.0.03.04.06.02 Pedido de transferência de marcas e sinais do gado 

1.0.03.04.06.03 Certificado de marcas e sinais do gado 

 Esta classificação foi realizada de acordo com o plano de classificação 

adotado pelo arquivo com base na atividade mencionada pela secretaria do 

desenvolvimento primário e pelo carimbo da secretaria da agricultura encontrado 

nos documentos. 

  Após a análise do plano de classificação e baseando-se nas informações 

adquiridas sobre a documentação, não se fez necessário à criação das séries 

documentais sugeridas no projeto de estágio supervisionado l. optou-se por inclui-los 

na série 1.0.03.04.06  Cadastro de propriedade e proprietários rurais, já existentes 

no plano de classificação utilizado pelo APHMRG. 

 

4.2 Higienização/conservação 

 

Com o auxilio dos equipamentos de proteção individual e dos materiais 

necessários como trincha e extrator, o procedimento de higienização mecânica foi 

realizado na superfície dos documentos promovendo a remoção da sujidade e dos 

clipes e grampos enferrujados que estavam contribuindo para a degradação dos 

documentos. 

Conforme a higienização mecânica era realizada, fazia-se a substituição dos 

grampos por barbantes nos documentos pertencentes aos dossiês. 

Para o acondicionamento foram utilizadas as mesmas caixas, pois estavam 

em perfeito estado. Já os invólucros foram substituídos visto que cada caixa 

comportava um tipo diferente.  

Os novos invólucros foram confeccionados em forma de envelopes com a 

utilização do papel sulfite, considerando que este papel é mais adequado em relação 

ao envelope pardo que seria utilizado no momento do projeto. 

A organização dentro das caixas se deu através de envelopes separados por 

ano. Dentro de cada envelope a documentação foi separada por ordem alfabética a 

fim de facilitar a consulta. A Figura 20 mostra a caixa pronta para ser armazenada 

nas estantes. 
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Figura 20: Nova organização dentro das caixas 

 

Fonte: Iost (2018) 

 

A identificação do envelope compõe etiqueta com o ano, ordem alfabética e 

códigos da classificação.  

As caixas também foram identificadas com espelho contendo os códigos de 

classificação e todas as informações necessárias respectivas aos documentos. A 

Figura 21 mostra documentação já organizada, armazenada no acervo. 

 

Figura 21: Caixas organizadas na estante 

 

Fonte: Iost (2018) 
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A etapa da higienização foi bem simples visto que é bem prática, porém a 

confecção dos envelopes exigiu mais tempo do que o estimado já que a mesma não 

estava prevista no projeto de estágio.  

 

4.3 Descrição arquivística 

 

 A descrição arquivística é o processo que possibilita a difusão da informação 

de forma rápida e eficiente aos pesquisadores da documentação no arquivo, deste 

modo à mesma se torna imprescindível. No entanto a expectativa de descrição em 

todos os documentos relacionados aos registros de marcas e sinais de gado não foi 

possível, devido aos contratempos que surgiram no momento da organização da 

documentação como a confecção dos invólucros que não estava prevista no projeto 

e também a análise paleográfica cuidadosa que a documentação exige devido à 

informação registrada ser manuscrita.  

 A descrição foi realizada nas datas iniciais da documentação do ano de 1899 

até parte do ano de 1904, correspondente a 0,5348 metros linares.  

 Este processo foi embasado nas oito áreas de informação, e nos sete 

elementos obrigatórias dos vinte oito elementos descritivos da NOBRADE, conforme 

abaixo:  

1. Área de Identificação  

1.1 Código de Referência  

1.2 Título  

1.3 Data  

1.4 Nível de descrição  

1.5 Dimensão e Suporte  

 

2. Área de Contextualização  

2.1 Nome do Produtor  

2.2 História Administrativa  

2.3 História Arquivística  

2.4 Procedência 

  

3. Área de Conteúdo e Estrutura 

3.1 Âmbito e Conteúdo  

3.2 Avaliação, Eliminação e Temporalidade  

3.3 Incorporações  

3.4 Sistema de Arranjo  
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4. Área de Condições de Acesso e Uso  

4.1 Condições de Acesso  

4.2 Condições de Reprodução  

4.3 Idioma  

4.5 Instrumentos de Pesquisa  

 

6. Área de Notas  

6.1 Notas sobre conservação  

 

7. Área de Controle de Descrição  

7.1 Nota do Arquivista  

7.2 Regras ou Convenções  

7.3 Data da Descrição 

  

8. Área de Pontos de Acesso e Indexação de Assuntos  

8.1 Pontos de Acesso e Indexação de assuntos 

 

4.3.1 Instrumento Pesquisa 

 

 O catálogo seletivo como instrumento de pesquisa possibilita o acesso do 

fundo ao pesquisador de forma rápida e contribui para a conservação da 

documentação já que o uso do mesmo restringe o manuseio dos originais. 

 

 4.3.1.1 Catálogo seletivo 

 

 A finalidade do catalogo seletivo é auxiliar na pesquisa documental através 

da descrição feita, visando o acesso facilitado dos documentos e contribuindo para 

que a informação chegue até o usuário de maneira mais eficaz. 

 O catalogo comporta os seguintes itens: introdução, descrição do fundo, 

grupos, subgrupos, série e item documental de acordo com a NOBRADE.  

 Destaca-se que alguns nomes de produtores, bem como algumas palavras 

foram descritas sublinhadas visto que a leitura do documento se mostrou de difícil 

interpretação. Algumas palavras também se encontram escritas de formas diferentes 

entre um documento e outro como: Thaim; Taim; Thaym; Distrito; Districto. A 

descrição foi realizada da forma como a palavra encontra-se escrita no documento. 

 Deseja-se que o catálogo contribua para as atividades do APHMRG bem 

como ao acesso de parte desta documentão de maneira rápida e satisfatória.  
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 Este estágio proporcionou uma visão mais ampla da realidade de como é o 

trabalho dos profissionais em um arquivo. 

 No que refere – se ao Arquivo Público e Histórico Municipal da cidade do Rio 

Grande – APHMRG, os processos arquivísticos se dão pouco a pouco devido ao 

processo de organização que o mesmo se encontra atualmente. 

 Desta maneira a classificação e organização da documentação se tornaram 

bastante exigentes, pois os documentos se encontravam em sua maioria misturados 

e as informações sobre as atividades e funções que os produziram foram de difícil 

acesso visto que a secretaria produtora da documentação foi extinta. Esta etapa 

mostrou que a classificação documental exige estudos aprofundados, não só do 

plano de classificação como também da documentação em questão e estrutura da 

documentação.  

 A elaboração do instrumento de pesquisa através do catalogo seletivo, visa 

ampliar a difusão dos documentos, possibilitando uma maneira mais rápida do 

acesso a essas informações. Conclui – se, que os instrumentos de pesquisa são de 

extrema importância dentro das organizações, pois por meio desse a prestação de 

serviços referente ao acesso á informação se torna mais ágil e produtiva.  

 O estágio dentro do Arquivo Público e Histórico Municipal da cidade do Rio 

Grande – APHMRG possibilitou uma ampla visão sobre a realidade dentro dos 

arquivos públicos, seus desafios e perspectivas.  

 Referente ao APHMRG destaca-se a grande demanda em torno da 

identificação e classificação dentro dos padrões arquivísticos, lembrando que o 

mesmo passa por processo de organização, porem a falta de receitas sofrida pela 

instituição acaba tornando este processo mais lento. 

 Esta oportunidade profissional possibilitou relacionar a teoria aprendida em 

sala de aula com a realidade da prática dentro das instituições. A constatação da 

realidade fora da sala de aula se mostrou de forma bem proveitosa, visto que 

colaborou para uma visão mais ampla do trabalho que é realizado, bem como o 

papel e desafios do profissional arquivista dentro dos arquivos.  

 Sugere – se que as ações de classificação e criação de instrumentos de 

pesquisa arquivisticos, tanto por parte dos estagiários como dos arquivistas, sejam 
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consideradas como prioridade dentro do APHMRG afim de qualificá-lo no seu papel 

de servir a comunidade 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO - ICHI 

CURSO DE ARQUIVOLOGIA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Através do Curso de Arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande – 

FURG será desenvolvido o projeto de Estágio I e II, intitulado “ARQUIVO PÚBLICO 

E HISTÓRICO MUNICIPAL DA CIDADE DO RIO GRANDE: CATÁLAGO SELETIVO 

DOS REGISTROS DE MARCAS E SINAIS DE GADO DO PERÍODO DE 1899-1953” 

sob a responsabilidade da discente Antonia Mara Pascoali Iost, a qual pretende 

organizar a documentação dos registros de marcas e sinais de gado, que se 

encontram no Arquivo Histórico Público Municipal do Rio Grande a partir da 

elaboração de um catálogo seletivo. Os procedimentos deste projeto representarão 

risco mínimo aos participantes. Toda e quaisquer informações fornecidas pelo 

participante será confidencial e compartilhada somente com os profissionais 

envolvidos no projeto. Em nenhum momento para apresentação pública dos dados 

para fins acadêmicos e científicos, os participantes serão identificados. 

Para qualquer informação ou dúvida o (a) Sr (a) poderá entrar em contato 

com a discente pelo e - mail: antonia.furg@hotmail.com ou ainda pelo telefone: (053) 

991682447. 

Atenciosamente, 

 

 

 Antonia Mara Pascoali Iost. 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO 

 

Concordo em participar deste projeto e informo que estou ciente dos 

objetivos deste estudo, assim como da confidencial ideia acerca das informações 

obtidas. Estou ciente de que receberei resposta a qualquer dúvida sobre os 

 

mailto:antonia.furg@hotmail.com
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procedimentos e outros assuntos relacionados à pesquisa. Entendo, também, que 

serei livre para retirar-me do projeto a qualquer momento sem que isso acarrete em 

prejuízo de qualquer ordem. 

Local e data 

_______________________________________________________________ 

Nome do Participante: 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do Participante: 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do Investigador 

_______________________________________________________________ 

Via: ( ) Investigador  

        ( ) Participante 

 

 

Rio Grande, RS 30 de abril de 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*O original deste documento encontra-se assinado em duas vias. 
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APÊNDICE B – Termo de autorização de uso de imagem 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO - ICHI 

CURSO DE ARQUIVOLOGIA 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

Neste ato, ____________________________________________, portador da 

Cédula de identidade RG nº._________________________, residente à Av/Rua 

____________________________________________ , nº. _________, município 

de __________________________/Rio Grande do Sul, responsável pelo acervo 

fotográfico da 

instituição___________________________________________________________

_____. 

AUTORIZO o uso das imagens pertencentes à instituição em todo e qualquer 

material entre fotos e documentos, para ser utilizada em Monografia de Graduação e 

todos os demais produtos deste trabalho, desenvolvido pela Universidade Federal 

do Rio Grande – FURG sejam essas destinadas à divulgação ao público em geral. A 

presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem 

acima mencionada em todo território nacional e no exterior, das seguintes formas: 

catálogo seletivo; folder, mídia eletrônica artigos e demais produtos oriundos do 

presente estudo. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o 

uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à 

minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização. 

 

______________________, dia _____ de ______________ de ___________. 

 

 

 

(assinatura) 

 

*O original deste documento encontra-se assinado em duas vias. 
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APÊNDICE C – Questionário 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGINSTITUTO DE CIÊNCIAS 
HUMANAS E DA INFORMAÇÃO - ICHI 

CURSO DE ARQUIVOLOGIA 

 

Questionário aplicado a uma das arquivistas do APHMRG 

 

1) Qual a massa documental do APHMRG? 

2) O APHMRG possui um organograma? 

3) Qual documentação está organizada? 

4) Quais documentos são considerados permanentes? 

5) O APHMRG possui documentos digitais? 

6) O APHMRG possui Tabela de Temporalidade e Plano de Classificação? 

7) Desde quando o arquivo não recolhe mais documentos da administração? 

8) Em quais casos o arquivo recolhe documentação? 

9) Os registros de marcas e sinais do gado passaram por algum processo de 

higienização? 

10)  Qual a mensuração dos documentos referentes aos registros de marcas e 

sinais do gado? 
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APÊNDICE D – Catálogo seletivo anexado em CD 
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ANTONIA MARA PASCOALI IOST 

 

 

 

Catálogo seletivo 

 Intendência Municipal do Rio Grande 

 

REGISTROS DE MARCAS E SINAIS DO GADO 1899-1904 

 

 
 

 

Orientador: Prof. Me. Bruno Henrique Machado 

 
 

Rio Grande, novembro de 2018. 

 


