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RESUMO 

 

O presente Relatório de Estágio, que se constitui como requisito para aprovação da 
Disciplina de Estágio Supervisionado II, pretende apresentar as atividades 
arquivísticas desenvolvidas nos títulos dos terrenos foreiros acondicionados no 
Arquivo Público Histórico Municipal da Cidade do Rio Grande. Tem como objetivo 
executar as funções arquivísticas de forma a possibilitar a organização e o acesso 
para esses títulos. As intervenções realizadas de tal período constituem os objetivos 
específicos que são classificar os títulos dos terrenos foreiros de acordo com o plano 
de classificação seguindo pela instituição; acondicionar os títulos dos terrenos 
foreiros e organiza-los, descrever os títulos foreiros de acordo com a Norma 
Brasileira de Descrição Arquivista - NOBRADE. A metodologia utilizada no trabalho é 
constituída do diagnóstico dos documentos no primeiro semestre, o embasamento 
bibliográfico, estudo de caso, pesquisa documental e utilizou-se também da 
observação direta. Ao decorrer do estudo almejou-se a eficiência, a rapidez, e o 
acesso aos títulos. Para realização do diagnóstico, foi utilizada a observação direta e 
formulário aplicados no o Arquivo Publico Histórico Municipal da cidade do Rio 
Grande, para conhecer a percepção dos procedimentos arquivísticos realizados. 
Concluindo a intervenção arquivística foram acondicionados 1056 documentos que 
foram utilizados para a elaboração do índice e do catálogo, como instrumentos de 
pesquisa. A partir deste trabalho, espera-se que os procedimentos adotados nos 
documentos dos terrenos foreiros sejam realizados nos outros documentos do 
arquivo.   

  
Palavras chaves: Títulos dos Terrenos Foreiros. Índice. Catálogo Seletivo. Arquivo 
Público Histórico Municipal da cidade do Rio Grande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

This Internship Report, which is a requirement for approval of the Supervised 
Internship Discipline II, intends to present the archival activities developed in the titles 
of the land held in the Public Historical Archive of the City of Rio Grande. It aims to 
perform the archival functions in order to allow organization and access to these 
titles. Interventions made during such period are the specific objectives of classifying 
the land titles according to the classification plan followed by the institution; to 
arrange the titles of the foreground lands and to organize them to describe the title 
titles according to the Brazilian Standard of Archivist Description - NOBRADE. The 
methodology used in the work consists of the diagnosis of the documents in the first 
semester, the bibliographic basis, case study, documentary research and was also 
used for direct observation. During the course of the study, efficiency, speed, and 
access to titles were sought. To perform the diagnosis, the direct observation and 
form applied in the Public Historical Archive of the City of Rio Grande was used to 
know the perception of the archival procedures performed. Concluding the archival 
intervention were 1056 documents that were used for the index and the catalog, as 
research instruments. From this work, it is expected that the procedures adopted in 
the land documents will be carried out in the other documents of the archive. 
 
Keywords: Títulos dos Terrenos Foreiros. Índice. Catálogo Seletivo. Arquivo Público 
Histórico Municipal da cidade do Rio Grande.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório tem a finalidade de descrever as atividades realizadas 

no âmbito da disciplina de Estágio Supervisionado I e II. Estas atividades foram 

realizadas sob a orientação da Prof ª Eliete Camargo. 

O local escolhido para a elaboração deste estágio foi o Arquivo Público e 

Histórico Municipal do Rio Grande (APHMRG). O arquivo acondiciona toda a 

documentação de caráter permanente. Entre esta documentação são 

acondicionados títulos dos terrenos foreiros1, documentação a qual ocorrerá a 

intervenção arquivística. 

Os terrenos foreiros são bens cujo proprietário garante o direito de uso a 

uma pessoa, mediante o pagamento de uma taxa e um contrato firmado entre as 

partes. A essa pessoa se dá o nome de foreiro, que fica propenso a devolver o bem 

caso seja requerido pelo proprietário real2.   

A partir das disciplinas de Estágio Supervisionado I e II será possível aliar o 

conhecimento prático e teórico adquirido durante a formação, pois influenciou 

diretamente na construção profissional da aluna, contribuindo para a formação de 

uma identidade própria, além do desenvolvimento do pensamento crítico com base 

nas observações realizadas.  

Partindo do diagnóstico propõem-se nesse trabalho o acondicionamento 

classificação, descrição dos títulos dos terrenos foreiros e a elaboração de 

instrumento de pesquisas que são: um catálogo seletivo e um índice de busca dos 

títulos dos terrenos foreiros da cidade do Rio Grande, tendo como princípio a 

importância da intervenção arquivística para o acesso facilitado.   

O presente relatório encontra-se estruturado em objetivos (geral e 

específico), justificativa, referencial teórico, metodologia, diagnóstico, recursos 

humanos e materiais, cronograma, planejamento das atividades, resultados e 

discussões, conclusões e recomendações, referências bibliográficas, apêndices e 

anexos.  

                                                           
1
 Terreno foreiro é aquele cujo proprietário aufere a outra pessoa o direito de uso mediante 

pagamento de uma taxa e contrato entre as partes. (JUNIOR; SALGADO, 2016).  
2
 Proprietário real é o dono no terreno, ou bem, aforado e detentor de todo e qualquer direito sobre a 

propriedade. (A AUTORA, 2018).  
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1.1 Objetivos 

 

Os objetivos do presente trabalho serão apresentados da seguinte forma: 

geral e específicos, sendo que os mesmos nortearão o desenvolvimento do estágio. 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um catálogo seletivo e um índice de busca para os títulos dos 

terrenos foreiros acondicionados no Arquivo Público e Histórico Municipal do Rio 

Grande, visando o acesso facilitado dos documentos. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

              -Classificar os títulos dos terrenos foreiros de acordo com o plano de 

classificação seguindo pela instituição; 

- Acondicionar e organizar os títulos dos terrenos foreiros;  

- Descrever 33 títulos foreiros do período da Câmara Municipal da cidade do 

Rio Grande da Província de São Pedro do Sul de acordo com a NOBRADE.  

  

1.2 Justificativa 

 

A inexistência de práticas arquivísticas faz necessária a intervenção na 

documentação dos terrenos foreiros, que auxiliará nas atividades que vem sendo 

desenvolvidas pelo arquivo, facilitando, o acesso à outras pessoas que possam 

procurar o Arquivo em busca de informações sobre estes terrenos.  

Os documentos dos terrenos foreiros são importantes pois relacionam dados 

dos bens de pessoas, cujas informações podem ser alvo de pesquisas históricas e 

familiares, e por isso devem ser mantidos em boas condições de preservação.  

Por uma analise superficial, no meio arquivístico não foram observados 

muitos materiais e estudos sobre os terrenos foreiros, o que faz com que esse 

trabalho interventivo seja de grande valia para outros estagiários, estudantes, 

profissionais da área e para pesquisa científica, histórica e cultural da cidade.  
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A partir da vivência e aplicação das atividades a autora irá aliar as aulas 

teóricas do curso de Arquivologia, colocando-as em prática, além de conhecer a 

realidade de um arquivo histórico, o que contribuirá para sua formação acadêmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Através do referencial teórico do relatório de estágio serão conhecidas as 

teorias que conduziram a aplicação das técnicas a que se propõe. Os conceitos 

apresentados são os que se mostraram pertinentes e ligados à temática do trabalho.  

Faz-se necessário dividir esta etapa por seções para melhor entendimento 

dos conceitos a serem explanados, desta forma estão Arquivologia, Arquivo e 

Documento, Gestão Documental, Classificação, Plano de Classificação, Descrição 

Arquivística, Instrumentos de Pesquisa, Conservação, Levantamento de Dados e 

Diagnóstico. A seguir apresenta-se a seção Arquivologia. 

 

2.1 Arquivologia 

 

A arquivologia é entendida como uma disciplina que tem como princípio o 

estudo das funções e técnicas relacionadas ao arquivo, observando-se a sua 

produção, a organização, a guarda, a preservação e a utilização dos arquivos 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005). 

Cunha e Cavalcanti (2008) afirmam que o objetivo da arquivologia é o 

conhecimento sobre os arquivos e todos os princípios e técnicas que os envolvem, 

incluindo a sua constituição, organização, desenvolvimento e utilização. 

A arquivologia possui como finalidade o gerenciamento de informações 

registradas em forma de documentos. Para compreender este trabalho, faz-se 

necessária a contextualização dos conceitos a seguir.  

De acordo com Duchein (1986), o princípio da proveniência é fundamental 

para que os arquivos de mesma proveniência não sejam misturados com os de 

outra, sendo organizados e conservados de acordo com a ordem primitiva de cada 

um. Para Cunha e Cavalcanti (2008) este princípio está relacionado ao fato de que 

os documentos de instituição não possam ser misturados com os de outra, 

procedência. 

Segundo Rousseau e Couture (1998) o príncipio da proveniência contribui 

para o agrupamento correto de documentos de acordo com a sua administração, 

estabelecimento, ou pessoas físicas. O historiador francês Natalis de Wailly (1841) 

considerava esse princípio como a base da arquivologia, enfatizando essa 
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observação quando promulgou que os documentos deveriam ser organizados de 

acordo com sua família, estabelecimento ou corpo, não devendo ser misturados.  

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística apresenta o conceito do 

princípio da proveniência como sendo o princípio básico da arquivologia, onde um 

arquivo produzido por determinada organização coletiva, pessoa ou família não seja 

misturado com os de outras (ARQUIVO NACIONAL, 2005). 

Conforme observado nos conceitos abordados, o princípio da proveniência 

possui relevância direta com a organização dos arquivos,com sua origem, assim 

como a sua integridade seja mantida. Este princípio possui como resultado, o fundo 

de arquivo.  

De acordo com Rousseau, o fundo de arquivo é responsável pela definição 

do conjunto documental a ser tratado, como na citação a seguir: 

 
Um conjunto de documentos de qualquer natureza reunidos 
automaticamente, criados e/ou acumulados e utilizados por pessoa física ou 
moral ou por uma família no exercício de suas atividades ou das suas 
funções. (ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. 91). 

 

Já Bellotto (2006), conceitua fundo de arquivo da seguinte forma:  

 
Fundo é o conjunto de documentos produzidos e/ou acumulados por 
determinada entidade pública ou privada, pessoa ou família, no exercício de 
suas funções e atividades, guardando entre si relações orgânicas, que são 
preservadas como prova ou testemunho legal e/ou cultural, não devendo 
ser mescladas a documentos de outro conjunto, gerado por outra instituição, 
mesmo que este, por quaisquer razões, lhe seja afim. (BELLOTTO, 2006, p. 
128). 

 

Lopes (2009) determina que a abordagem do fundo de arquivo se dá através 

de uma investigação sobre a história da instituição, abrangendo o princípio da 

proveniência, e os conflitos relacionados a sua identificação. Essa investigação 

auxilia na determinação dos documentos que não devem ser misturados.  

Pode-se classificar o fundo de arquivo em aberto ou fechado, onde o aberto 

“é um conjunto de arquivos ao qual vão continuar a juntarem-se documentos”. 

(ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. 92). Enquanto que o fundo fechado “é um 

conjunto de arquivos ao qual não se irão juntar mais documentos”. (ROUSSEAU; 

COUTURE, 1998, p. 92).  

Duchein (1986) possui duas visões sobre o fundo de arquivo. Uma delas é a 

visão maximalista que se caracteriza por definir o fundo de acordo com o nível mais 
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alto, cuja decisão deve ser tomada de cima para baixo. A outra visão, a minimalista, 

propõe a redução do fundo à menor partícula possível, partindo da menor para a 

maior competência. Dessa maneira, a seguir tende-se o entendimento de arquivo e 

documento. 

 

2.2 Arquivo e Documento 

 

A história dos arquivos tem início desde o começo da humanidade, e com 

ela foi evoluindo, com os símbolos característicos das cavernas, pedras, papiro e 

outros. Os registros contribuíram para estabelecer o poder pelo registro das 

vontades, onde tais registros tinham valor de prova.  

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística define arquivo como 

sendo o conjunto de documentos que são produzidos e acumulados por 

determinada instituição, que pode ser coletiva, pública ou privada, ou até mesmo 

pessoa ou família, no desenvolvimento das suas atividades, (ARQUIVO NACIONAL, 

2005). Dessa forma, o documento arquivístico encontra-se atrelado ao documento 

de arquivo, já que os dois se relacionam com meio que o produz, no exercício das 

suas atividades.  

Paes (2004) conceitua arquivo como sendo uma gama de documentos 

organizados, criados por instituições ou pessoas, os quais ficam responsáveis pela 

sua preservação a fim de que seus objetivos pessoais e institucionais com relação 

aos documentos sejam alcançados.  

Já Schellenberg (2006), conceitua arquivo dessa forma:  

 

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 de suas 
atividades e preservados ou depositados para preservação por aquela 
entidade ou por seus legítimos sucessores como prova de suas funções, 
sua política, decisões, métodos, operações ou outras atividades, ou em 
virtude do valor informativo dos dados contidos. (SCHELLENBERG, 2006, 
p. 41). 
 

A Lei nº 8.159, em seu artigo 2°, dispõe sobre a associação entre os 

conceitos de arquivo, documento e informação, esclarecendo que a reunião deles 

condiz em um documento de arquivo.  
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Consideram-se arquivos, os conjuntos de documentos produzidos e 
recebidos por instituições de caráter público e entidades privadas, em 
decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa 
física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos 
documentos. (BRASIL, 1991, [s/p]). 

 

Os arquivos são formados pelos mais diversos suporte a partir de atividades 

desenvolvidas por pessoas família e instituições. Entretanto, sendo ela registrada 

em papel, fotografia ou microfilme, ou seja qualquer informação fixada em um 

suporte. 

Para entender melhor o conceito de arquivo, se faz necessária a 

conceituação de documento, que segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística é uma unidade de registro de informações, independente do seu formato 

ou suporte (ARQUIVO NACIONAL, 2005). 

Para Castro (1988) documento pode ter vários formatos, como fotografias, 

gravuras, CDs, e outros, ou seja, qualquer informação que possa ser registrada 

através de sinais gráficos, os quais tomam formas diversas. Esses documentos 

possuem como característica o transpasse de informações, que segundo o 

Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, vem a ser elementos referenciais 

contidos nos documentos (ARQUIVO NACIONAL, 2005). 

Lopes (2009), menciona outra visão para a informação, como descrito na 

citação baixo:  

 
Que as informações baseiam-se em dois elementos básicos: o emissor, que 
é o sujeito que formula a significação; e o receptor, que determina o sentido 
de acordo com o campo de estudos da informação produzida. (LOPES, 
2009, p. 98). 

 

A informação, de acordo com essa conceituação, passa a ser intangível pois 

não é possível concretizá-la como algo. Mas, por outro lado, fica acessível através 

da leitura e pelo conhecimento, por exemplo. Desse modo, a informação é 

considerada essencial para construção de conceitos e saberes, e por isso possui 

diferentes olhares, e consequentemente, várias interpretações.   

Cabe aqui conceituar documentos foreiros, objeto deste trabalho, que advém 

do aforamento3, que é a condição que a União, representada como senhorio4, e 

outrem, representados como aufere, que atribui o direito de uso de um imóvel. Os 

                                                           
3
 Aforamento é a transferência do direito de uso de um bem imóvel, firmado em um contrato e 

pagamento de uma taxa anual.  
4
 É considerado Senhorio o proprietário do bem imóvel aforado.  



17 
 

auferes são autorizados a ocupar um imóvel de domínio público mediante o 

pagamento de uma taxa, a chamada taxa de aforamento (RIBEIRO, 2017).  

Para a União é conveniente manter esses imóveis, pois ao mesmo tempo 

em que eles mantém a particularidade de ser público, gera renda. Salientando que a 

pessoa que se tornar um aforado5 não terá direito de propriedade, mas poderá 

usufruir dele. A taxa paga à União é correspondente a 0,6% do valor do domínio, 

podendo ser atualizado a cada ano (RIBEIRO, 2017). 

Para complementar o conceito de arquivo e documento, na próxima seção 

será trabalhada a questão da gestão documental, englobando seus conceitos e 

particularidades.  

 

2.3 Gestão Documental 

 

Com o aumento do volume da documentação, o seu controle e organização 

se tornam indispensáveis, seja em uma instituição pública ou privada. Essa forma de 

administração é entendida como gestão documental, que o Dicionário Brasileiro de 

Terminologia conceitua como sendo: 

 

Conjunto de procedimentos e operações técnicas, referentes à produção, 
tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente 
e intermediaria, visando sua eliminação ou recolhimento. (ARQUIVO 
NACIONAL, 2005, p. 100). 

 

De acordo com a Lei nº 8.159 de 8 de janeiro de 1991, regulamentada pelo 

Decreto nº 4.073 de 3 de janeiro de 2002, a gestão documental é conceituada como: 

 

O conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua 
produção, tramitação, uso e avaliação, além do arquivamento corrente e 
intermediário, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda 
permanente. (BRASIL, [s/p], 1991). 

 

Já a Câmera Técnica de Documentos Eletrônicos do CONARQ, pela 

publicação do e-ARQ Brasil (2011) menciona o conceito de gestão documental como 

sendo o:  

 

Conjunto de documentos e operações físicas referentes à produção, 
tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente 

                                                           
5
 Aforado é o beneficiado pela moradia no contrato de aforamento.  
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e intermediária visando sua eliminação ou recolhimento para guarda 
permanente. (CONARQ, 2011, p. 17). 
 

A gestão documental como um conjunto de procedimentos que abrangem 

desde a produção até a fase final do documento que é eliminação ou guarda 

permanente, englobando a classificação, a avaliação, buscando a organização e 

recuperação da informação. 

A gestão documental em uma instituição possui grande importância para que 

a estrutura se mantenha organizada, enfatizando-se a recuperação e a 

padronização de documentos como atividades essenciais. Assim o ciclo de vida do 

documento no arquivo deve ser determinado por uma metodologia, partindo da sua 

produção até sua eliminação ou guarda permanente.  

Dessa forma, os procedimentos da gestão documental são direcionados 

para a eficiência e eficácia da administração de documentos, durante todo o seu 

ciclo, buscando a manutenção e recuperação da informação.  

O ciclo de vida dos documentos engloba a gestão documental, no que diz 

respeito a definição do tempo de guarda dos documentos. Compreende 

procedimentos referentes à produção, utilização e destinação dos documentos, 

desde a sua criação até sua eliminação, ou recolhimento para guarda permanente. A 

partir desse ponto será analisado na seção seguinte o conceito de classificação.  

 

2.4 Classificação 

 

Com o acúmulo de documentos produzidos pelos atos humanos, de 

qualquer natureza, é necessária um organização, para que a desordenação não 

acarrete transtornos à instituição. Nesse sentido, a classificação e a construção do 

plano classificação se mostram ferramentas impressindíveis para a acessibilidade 

eficiente e rápida às infomações. Dessa forma, Schellenberg (2006) esclarece que a 

classificação somente será eficiente:  

 
Se os documentos são adequadamente classificados, atenderão bem as 
necessidades das operações correntes. E, para tanto, devem ser arranjados 
em função do uso que têm em determinadas unidades administrativas de 
um órgão. Em todos os casos, desde os relativos a importantes assuntos de 
política até as operações de rotina, deverão ser agrupados em relação ao 
seu uso. Refletirão a função do órgão, no amplo sentido do termo, e, no 
sentido mais restrito, as operações específicas individuais que integram as 
atividades do mesmo órgão (SCHELLENBERG, 2006, p. 83). 
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A classificação tem como objetivo a reflexão quanto a organização da 

instituição, realizada de uma forma básica e que atenda as necessidades quanto a 

sua adequação e ordenação, o que facilita tanto a elaboração do plano como a 

organização dos documentos (SCHELLENBERG, 2006).  

Como elementos de classificação Schellenberg (2006) considera a ação, a 

estrutura e o assunto. Como métodos de classificação, o autor cita o método 

funcional (relacionado à ação dos documentos), o método estrutural (relacionado à 

estrutura da instituição produtora do documento) e o método por assunto 

(relacionado ao assunto ou matérias dos documentos). 

O autor acima citado explica que método de assunto se torna bem eficaz na 

elaboração de um plano de classificação (SCHELLENBERG, 2006). Mas Paes 

(2004) discorda desta afirmação quando alega que a classificação por assunto fica 

prejudicada quando utilizada em massas documentais grandes, e que tenham 

grande variedade de assuntos, pela dificuldade de acesso.  

 Paes (2004) associa o termo classificação aos documentos correntes, 

Bellotto (2006) atribui arranjos aos arquivos permanentes, como descrito na citação 

a seguir: 

 

A classificação é feita no arquivo permanente, o qual é chamado de arranjo 
e é comandado pela estrutura e pelo funcionamento da administração, 
seguindo uma hierarquia, além deter como elemento norteador o órgão 
produtor, a função e a espécie documental (BELLOTTO, 2006, p. 29). 

 

De acordo com Souza (2012), “da atividade intelectual de construção de 

instumentos para a organização dos documentos, independente da idade à qual eles 

perteçam”. (Souza et al, 2012, p. 85). Com relação a essa afirmação entende-se que 

a diferenciação entre os termos classificação e arranjo não se faz necessária, pois 

não estabelecem fases.  

Lopez (1999) contribui definindo arranjo da seguinte forma:  

 

O arranjo arquivístico deve sempre procurar retratar, as atividades reais da 
instituição e, na medida do possível, se der delas ser um espelho fiel para 
que haja uma contextualização da produção documental, conforme moldes 
definidos pela teoria arquivística. (LOPEZ, 1999, p. 59) 
 
 

Os princípios que norteiam as ações voltadas à classificação precisam estar 

de acordo com o Princípio da Proveniência. A esse respeito, o Dicionário Brasileiro 
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de Terminologia Arquivística aborda o princípio do respeito aos fundos, tendo-o 

como “princípio segundo o qual o arquivo deveria conservar o arranjo dado pela 

entidade coletiva, pessoa ou família que o produziu” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, 

p.137). 

No que tange a sua função organizativa, a classificação conta com o plano 

de classificação para auxiliar o profissional em suas tarefas, como disposto na 

próxima seção.  

 

2.4.1 Plano de Classificação 

 

Para que a classificação cumpra com seu objetivo é necessário o 

instrumento de gestão, chamado de plano de classificação, conceituado por 

Bernardes e Deltorre (2008) como sendo:  

 

Um instrumento que: apresenta os documentos hierarquicamente 
organizados de acordo com a função, subfunção e atividades (classificação 
funcional), ou de acordo com o grupo , subgrupo e atividade (classificação 
estrutural), responsavéis por sua produção ou acumulação. Para recuperar 
com maior facilidade esse contexto da produção documental, atribuímos 
códigos numéricos aos tipos/séries documentais (BERNARDES; 
DELATORRE, 2008, p. 14). 

 

Com relação a elaboração de um plano de classificação deve priorizar a 

simplicidade para que possa ser bem compreendido e acessível aos usuários.   

Sousa et al (2012) divide o processo de classificação em duas partes, a 

intelectual, que é o processo mental, de como fazer o plano de classificação; e a 

codificação, a estrutura lógica e hierarquia do plano, onde são estabelecidas as 

classes, subclasses, séries e subséries.  

Dessa forma, plano de classificação realiza a esquematização das séries 

documentais de uma forma hierárquica, onde são apresentadas as ações que uma 

instituição realiza. Portanto é preciso também que haja o conhecimento sobre os 

documentos responsáveis pela criação e regulamentação da instituição, tais como 

estatutos, regimentos, atas e outros. (DURANTI, 1994).  

Mas para que essa análise seja realizada com eficácia é preciso que sejam 

estabelecidos métodos de classificação que sejam adequados às reais 

necessidades da instituição. Paes (2004) afirma que a ordenação é um método 
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capaz de dispor os documentos de acordo com a sua classificação e sua 

codificação.  

Já Souza et al (2012) estabelecem que a ordenação é uma forma de dispor 

os tipos documentais dentro das divisões do esquema de classificação. Assim, os 

níveis de classificação podem ser definidos, assim como as representações da 

hierarquia estruturais das seções.  

Segundo Paes (2004), os métodos de arquivamento são determinados pela 

natureza dos documentos e pela estrutura da instituição. Estes métodos podem ser: 

sistema direto, quando a busca acontece no local onde está guardada a 

documentação; sistema indireto, quando a busca é realizada em instrumentos como 

índice e código. 

Paes também defini que essa  organização é importânte para que não sejam 

dispensados elementos como nome, local, número, data e assunto. Estes devem ser 

organizados em ordem alfabética, geográfica, numérica ou por assunto. Observa-se 

que na ordem numérica pode ser utilizado termos conforme o assunto, como duplex, 

decimal e o uni termo. 

Souza et al (2012) mencionam a necessidade de não haver confusão entre 

os métodos de decodificação e métodos ou modelos de classificação, onde os 

códigos estão relacionados à estrutura hierárquica da instituição e a sua lógica para 

operacionalizar as atividades classificação.  

No plano de classificação funcional os documentos devem ser agrupados de 

acordo com suas funções. Ao escolher um plano funcional deve-se tomar por base 

as maiores ou as principais funções da instituição.    

 

Na classificação por função as unidades saem agrupadas a partir das 
funções da instituição Com base nesse entendimento, a autora Bernardes 
(2008, p. 21) em sua publicação Gestão Documental Aplicada, contribui 
explicando que “a classificação funcional é a representação lógica das 
funções, subfunções e atividades do organismo produtor. Por isso, ela 
independe da estrutura e de suas mudanças no decorrer do tempo.” Neste 
sentido, entende que é necessário o embasamento sobre função e 
atividade, para Sousa (2013) a função pode ser entendida como: 
[...] agregação de atividades análogas, interdependentes, que se encadeiam 
num único campo especializado de trabalho [...]. Ela tem, geralmente, 
caráter duradouro e sem término previsto e provê o suporte para 
viabilização da missão da organização. A função indica “o que” é feito, sem 
detalhar “como” é feito. [...] A função é caracterizada pela noção de 
autoridade funcional que ela traz consigo, e não pela importância em si 
mesma do agrupamento de atividades. (SOUSA apud CURY, 2013, p.138- 
139). 
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O autor esclarece que a atividade é “um conjunto de tarefas/ações 

caracterizado pelo consumo de recursos e orientado para um objetivo definido, de 

caráter global. ” (CURY apud SOUZA, 2013, p. 139). Conhecer qual tipo de atividade 

gerou a documentação é muito importante para contextualizar o diagnóstico, 

salientando que esta atividade pode ser atividade-meio ou uma atividade-fim da 

instituição. 

Segundo Bernardes (2008), atividade meio é conceituada como: 

 

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 órgãos e 
entidades, documentos estes de caráter instrumental e acessório. 
(BERNARDES, 2008, p. 17). 

 

A atividade fim é entendida como: 

 

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 E DELATORRE, 2008, p. 17). 
 

A atividade meio é diretamente relacionada às atividades administrativas e 

às atividades fim que surgem em função dos objetivos da instituição. Essa 

classificação funcional é a mais indicada para organizações públicas, cujas 

alterações em suas estruturas são constantes.   

A classificação estrutural é entendida por Schellenberg (2006) como sendo a 

que fornece a base para os grandes agrupamentos de documentos, sendo 

representada fisicamente pelas classes primárias. 

Essa divisão de classes é propensa aos governos de organização estável, 

os quais possuem bem definidas as suas funções e seus processos administrativos. 

Sendo assim, a classificação organizacional não é a mais indicada na maioria dos 

casos, por a maioria das instituições atuais não são estáveis. (SCHELLENBERG, 

2006)  

Para Schellenberg (2006) os documentos públicos precisam ser agrupados 

de acordo com a organização e sua funcionalidade. Deve ser disposto de forma 

acessível, tendo uma diferenciação entre a ação governamental, que comumente 

dispõe sua documentação em pastas numerosas, que culmina em dificuldades na 

determinação dos assuntos. 
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    2.5 Descrição Arquivística 

 

A descrição arquivística é entendida como um processo em que o 

profissional cria representações sobre um acervo, onde são explicadas 

informações sobre o seu contexto e conteúdo. É considerada uma atividade 

intelectual cuja interpretação de textos é imprescindível, além de um 

conhecimento histórico sobre a instituição (ANDRADE; SILVA, 2008). 

Tessitore (2003) a conceitua como sendo um conjunto de procedimentos 

que contribuem para a construção de instrumentos de pesquisa. A Sociedade dos 

Arquivistas Americanos (apud HAGEN, 1998), por sua vez define a descrição 

como sendo o um processo de controle intelectual imposto sobre o patrimônio 

documental de uma instituição, por intermédio de instrumentos de pesquisa. 

Esta função arquivística é uma das mais importantes por permitir que os 

usuários tenham acesso às informações, pelos instrumentos de pesquisa e 

consequentemente sobre a preservação dos documentos. 

Quanto a descrição, Bellotto (2006) afirma:  

 
A descrição é uma tarefa típica dos arquivos permanentes. Ela não 
cabe nos arquivos correntes, onde seu correspondente é o 
estabelecimento dos códigos do plano de classificação – que acabam 
por servir de referência para a recuperação da informação -, assim 
como de outras categorias de controle de vocabulário e indexação que se 
use para o mesmo fim. Tampouco a descrição faz sentido no âmbito 
dos arquivos intermediários onde a frequência de utilização secundária é 
quase nula. BELLOTTO (2006, p.173). 

 

Esta afirmativa objetiva a descrição plena do arquivo, tendo como 

características o dinamismo, o acesso facilitado à informação 

 A descrição arquivística é um processo intelectual que possui normas 

nacionais e internacionais que precisam ser seguidas. 

A Norma Brasileira de Descrição Arquivística – NOBRADE – prevê a 

descrição acontecerá de forma padronizada, através da utilização de elementos para 

garantir a recuperação das informações e entendimento universal dos instrumentos 

de pesquisa de forma rápida e eficaz. 

  A NOBRADE possui origem na fusão das características de duas normas 

internacionais, a ISAD (G) – Norma geral internacional de descrição arquivística e a 

ISAAR (CPF) - Norma Internacional de Registo de Autoridade Arquivística. A ISAD
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(G) surgiu de discussões acerca da importância da padronização da descrição 

arquivísticas e os avanços tecnológicos que intermediam a troca de informações 

através da internet. Essa discussão faz com que o Conselho Internacional de 

Arquivos (CIA) se inicia a formulação de algumas diretrizes para padronizar a 

descrição arquivística. Essa norma foi aprovada em 1993, sendo que sua segunda 

edição somente foi publicada na web site do CIA quando da aproximação do XIV 

Congresso Internacional de Arquivos, que ocorreu em agosto de 2000 (LOPEZ 

2002).  

A ISAD (G) foi a primeira norma internacional de descrição que surgiu no 

meio arquivístico, tendo como propostas a padronização da descrição partindo de 

uma estruturação multinível, utilizando para isso uma relação hierárquica (LOPES, 

2002).  

 A ISAAR (CPF) surgiu num segundo momento, sendo uma Norma 

Internacional de Registro de Autoridade Arquivística para Entidades Coletivas, 

Pessoas e Famílias. Sua elaboração se deu juntamente com a ISAD (G), sendo que 

foi publicada posteriormente, em 1996. Seu objetivo é orientar normativamente a 

preparação de autoridade arquivística relacionadas ao arquivo.  

A NOBRADE (2006) esclarece que o Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ) foi o responsável pela criação da Câmara Técnica de Normalização da 

Descrição Arquivística (CTNDA), pela Portaria nº 56, de 10 de setembro de 2001, 

objetivando a proposição de normas a serem utilizadas no Brasil. A partir de várias 

reuniões que se seguira, a NOBRADE foi criada conforme disposto abaixo: 

 
[...] na adaptação das normas internacionais à realidade   brasileira 
incorporando preocupações que o Comitê de Normas de Descrição do 
Conselho Internacional de Arquivos (CDS/ CIA) considerava importantes, 
porém, de foro nacional. (CONARQ, 2006, p. 9) 

 

Essa norma possibilita a descrição dos tipos de documentos arquivísticos, 

onde as fases e os objetivos estabelecidos são de acordo com a NOBRADE. 

(2006). Seu objetivo principal é estruturar a informação de acordo com elementos de 

descrição em comuns.    

A NOBRADE conta com seis níveis de descrição, além os níveis 

intermediários que possui. Também possui oito áreas e vinte e oito elementos de 

descrição. Conta com uma área e dois elementos em consonância com a ISAD (G). 
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Sendo a descrição considerada um processo imposto através dos 

instrumentos de pesquisa, abaixo correlaciona-se seus conceitos e os tipos mais 

utilizados.  

 

2.5.1 Instrumentos de Pesquisa 
 

Os instrumentos de pesquisas resultam da descrição arquivística, sendo 

conceituados como obras de referência que possuem o objetivo de identificar, 

resumir e localizar os fundos, as séries documentais e as unidades documentais 

constantes em um arquivo permanente. Machado e Camargo (2000) definem os 

instrumentos de pesquisas como sendo: 

 
Meio pelo qual se identificam, localizam, resumem ou transcrevem, 
em diferentes graus e amplitudes, fundos, grupos, séries e peças 
documentais existentes num arquivo permanente, com a finalidade de 
controle e acesso ao acervo. (MACHADO; CAMARGO, 2000, p.35) 

 
 

Bellotto (2006) reitera que: 
 

 
a elaboração de um instrumento de pesquisa deve ser sucessiva, 
partindo do geral para o parcial. Dada a necessidade de fornecer, antes 
de qualquer particularidade, uma visão geral dos fundos do arquivo, seus 

serviços e possibilidades de acesso. (BELLOTTO, 2006, p. 220) 

 

É através dos instrumentos de pesquisa que o usuário poderá ter acesso 

aos documentos de uma forma mais rápida. Há um instrumento adequado a cada 

nível de descrição, ficando a instituição apta a escolher o que melhor se adaptar as 

suas perspectivas (MACHADO; CAMARGO, 2000). De acordo com estes autores, 

os principais instrumentos são: 

 

 -  guia, que fornece informações básicas sobre um ou mais arquivos e 

seus fundos; 

 -  inventário, em que a descrição exaustiva ou parcial de um fundo ou de 

uma ou mais de suas subdivisões toma por unidade a série, respeitada ou 
não a ordem do arranjo; 

 - catálogo, em que a descrição exaustiva ou parcial de um fundo ou de 

uma ou mais de suas subdivisões toma por unidade a peça documental, 
respeitada ou não a ordem do arranjo; 
 - catálogo seletivo, também conhecido como repertório, que toma por 
unidade documentos previamente selecionados, pertencentes a um ou mais 
fundos ou arquivos segundo um critério temático 

 -  edição de textos, em que os documentos são transcritos na integra, de 

preferência acompanhados de estudos introdutórios e notas. (MACHADO; 
CAMARGO, 2000, p.35) 
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Nesse trabalho o foco será o catálogo e o índice que serão detalhados a 

seguir. 

O catálogo é um instrumento capaz de descrever os documentos de forma 

unitária, cujas informações são parecidas com as de um inventário, apresentado 

como uma ficha. Seu objetivo é descrever as peças documentais que compreendem 

os documentos e a unidade arquivística a que pertence (BELLOTO, 2006).   

Nele são dispostas informações descritivamente, cujos dados são 

necessários para a identificação dos documentos. Dessa forma, é um instrumento 

adequado à organização de documentos de órgãos públicos, pois lhes atribui 

tratamento uniforme (BELLOTO, 2006).  

A principal característica destes instrumentos é a facilidade na busca por 

informação, assim como auxiliam no controle do acervo da instituição, de acordo 

com normas nacionais e internacionais estabelecidas.  

O índice fornece a exata localização do arquivo, auxiliando os profissionais 

do Arquivo na gestão dos documentos. De acordo com Bellotto (2006) o índice pode 

fazer parte de inventários ou catálogos devido a sua personalidade própria, pois 

indexa os documentos diretamente. Nele são pontados dados como o nome, lugar e 

assunto, agindo como um facilitador na busca por documentos no acervo.  

Devido a sua importância, deve-se ter cautela ao escolher os termos para 

compô-lo, conduzindo uma conexão com outros instrumentos de pesquisa, 

facilitando o acesso à informação. 

Na próxima seção encontram-se informações sobre a conservação, tão 

necessária para os acervos nos Arquivos.  

 

2.6 Conservação 

 

A conservação é a prática de métodos para a preservação dos arquivos, 

inibindo ao máximo as causas de degradação dos documentos. Entre as atividades 

relacionadas a esse processo estão, os reparos, higienização, acondicionamento, 

diagnóstico, monitoramento e etc. (BRITO et al, 2016).  

Salienta-se, a necessidade do acondicionamento para a conservação dos 

documentos foreiros do Arquivo Público e Histórico Municipal da cidade do Rio 

Grande, além das outras práticas que serão exercidas durante o estágio.  
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A higienização possibilita aos documentos, as condições ambientais 

necessárias para sua conservação, prevenindo acúmulo de sujeira, através da 

remoção do pó e outras sujeiras, a seco e materiais de cerdas macias (BRITO et al, 

2016). 

O acondicionamento contribui para a proteção dos documentos, mantendo 

sua integridade física, através de embalagens seguras e dispostas em estantes 

apropriadas. Assim, os materiais ficam protegidos de agentes externos como luz, 

umidade e acidez (BRITO et al, 2016). 

Cassares e Moi (2000) estima que a umidade relativa do ar adequada para 

ambiente ao qual estão acondicionados os documentos deve permanecer entre 40% 

e 50%, salientando que devem permanecer ligados os sistemas de ar condicionado 

e desumidificador. No que diz respeito ao armazenamento, a temperatura deve 

permanecer constante entre 18 e 22 º, evitando-se oscilação.  

De acordo com Coradi e Steindel (2008), há agentes interno e externos que 

contribuem para a degradação dos documentos constantes em um arquivo. Entre os 

agentes internos estão o papel em que foram produzidos os documentos e os 

utilizados para acondiciona-los, as prateleiras e outros. Os agentes externos se 

subdividem em físicos, químicos e biológicos.  

Os agentes físicos abrangem a umidade e a temperatura ambiente, já os 

químicos são formados pela poluição atmosférica que pode causar acidez e 

consequentemente degradação dos materiais, enquanto os biológicos compreendem 

insetos e o próprio ser humano pela forma de manuseio (CORADI; STEINDEL, 

2008). 

Os agentes podem dificultar na identificação para que se realize atividades 

de gestão como classificação, avaliação e descrição como também possibilitando 

perdas para pesquisas nos documentos. 

 

2.7 Levantamento de Dados e Diagnóstico 

 

O levantamento de dados é uma forma de reunir informações sobre uma 

instituição. Estas  informações abrangem o histórico, o acervo, os equipamentos, os 

regulamentos, os organogramas, as normas e os demais documentos pertinentes à 

instituição e ao seu funcionamento.  
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Este processo se dá comumente por meio de pesquisas na documentação 

dos órgãos, por entremeio de análise nas suas normas, estatutos, verificação do 

volume de documentos e materiais, levando em consideração o seu estado de 

conservação, a forma de armazenamento, e outras características (PAES, 2004).  

Para Lopes (2009) a descrição das atividades é o principal dado a ser 

coletado nas instituições, englobando a sua relação com as informações 

apresentadas nos documentos. Esse processo pode ser realizado através de 

instrumentos de pesquisa, que de acordo com Appolinário (2006) é um 

procedimento, método ou dispositivo cuja função é levantar informações sobre 

determinada realidade. Os instrumentos de pesquisa mais comuns são a entrevista, 

a observação direta e o questionário.  

De acordo com Rodrigues (2007): 

 

Entrevista, questionário, observação, documentos e técnicas de registro de 
informações, como gravadores, fotografias e tanto outros meios de coleta e 
registro, classificação e organização, constituem instrumentos de pesquisa. 
(RODRIGUES, 2007, p. 128). 

 

A escolha do instrumento de pesquisa mais adequado para o levantamento 

de dados é imprescindível, pois através dele a construção do diagnóstico é realizada 

de forma positiva. Com relação aos instrumentos de pesquisa, a entrevista é 

conceituada por Appolinário (2006) da seguinte forma:  

 
Uma entrevista é um procedimento de coleta de dados que envolvem o 
encontro de duas pessoas – entrevistador e entrevistado. Trata-se de um 
procedimento relevante comum nas investigações sociais, podendo ser 
realizado face a face ou à distância (telefone, chat e etc) (APPOLINÁRIO, 
2006, p. 134). 

 

A entrevista é um diálogo que se estabelece entre o pesquisador e o 

entrevistado, através da qual podem ser extraídas informações adicionais que 

possam complementar o projeto. Mas para que os objetivos finais sejam alcançados, 

é preciso que as perguntas sejam claras e formuladas tendo os objetivos como 

parâmetros.  

O questionário pode ser entendido como um documento composto por um 

grupo de perguntas ordenadas as quais devem ser respondidas pelo entrevistado, 

de forma escrita (APPOLINÁRIO, 2006). A observação direta, segundo Gil (2010) é 
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responsável pelo relato da observação, de forma investigativa, que busca conhecer 

o cotidiano da instituição.  

Com os referidos instrumentos de coleta de dados é possível que os dados 

sejam reunidos, para que possa ser realizada uma análise com o objetivo de 

esclarecer possíveis dúvidas.  

É preciso também que seja dispensada importância à quantificação do 

acervo, cuja mensuração se torna necessária. Como mensuração, tem-se a seguinte 

conceituação:  

 

Aferição da dimensão física de um acervo, total ou parcial, obtida pelo 

cálculo do comprimento de sua disposição em estantes [ou disposta de 

outra forma] (metro linear), por seu volume (metro cúbico) ou pela área 

ocupada (metro quadrado). (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 116). 

 

O organograma de uma instituição mostra a sua estrutura organizacional 

formal. Alvarez (1991) o define como “um gráfico que estabelece a estrutura formal 

da empresa (ou área) num determinado momento” (ALVAREZ, 1991, p. 263). A falta 

deste dado dificulta o entendimento de como funciona a hierarquia da empresa.   

O levantamento de dados é complementado pela análise dos documentos, 

onde é possível conhecer a verdadeira situação da instituição. Paes (2004) afirma 

que esta etapa é responsável pela averiguação da estrutura da instituição, além das 

atividades exercidas por ela e a sua documentação. Neste processo são apontadas 

as lacunas, pontos fortes e fracos e as razões que impossibilitam o seu 

funcionamento eficiente. 

A realização deste diagnóstico depende de uma investigação metódica, 

onde o arquivista tenha acesso a todos os seus procedimentos, ao máximo de 

informações sobre a prática arquivística, envolvendo a ordenação, a classificação e 

a avaliação dos documentos.  



 
 

3 METODOLOGIA 
 

O Estágio será realizado no Arquivo Público e Histórico Municipal do Rio 

Grande. Para o levantamento de dados da instituição e da documentação referente 

aos terrenos foreiros será adotada a observação direta e a elaboração de formulário 

(Apêndice A), com a finalidade de obter informações junto ao arquivo. 

Na coleta dos dados, podem ser utilizados formulários bem concebidos, de 

maneira padronizada de acordo com o que foi percebido no pré-diagnóstico, 

resultado de entrevistas com os responsáveis do local e observações (LOPES, 

2009).  

Segundo a percepção de Lopes (2009, p.167), a pesquisa arquivística deve 

ter como principal dado a ser coletado nas organizações “a descrição de suas 

atividades e da relação destas com as informações contidas nos documentos”. 

Partindo deste princípio, foram seguidas as etapas para a elaboração do diagnóstico 

do projeto. 

 

3.1 Diagnóstico 
 

O diagnóstico é uma etapa primordial pois possibilita a compreensão da 

realidade da instituição, suas necessidades e seus principais problemas (LOPES, 

2011).   

Nas seções seguintes será apresentado o diagnóstico realizado na 

documentação sobre os terrenos foreiros, contendo histórico da instituição, o 

levantamento de toda documentação, funções e tipologias documentais, métodos de 

arquivamento, acondicionamento, estado de conservação dos documentos, estrutura 

física do arquivo e servidoras responsáveis pelo arquivo.  

O diagnóstico é uma forma de levantamento de dados acerca da condição 

atual da massa documental da instituição, sendo de grande importância para que os 

objetivos do  trabalho sejam alcançados.  

Ao final deste trabalho, especificamente nos Anexos A e B, encontram-se o 

termo de consentimento livre e esclarecido e termo de uso de imagem, cujas vias
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originais não foi colocado assinado no trabalho, pois os termos indicam que não será 

apresentado nomes, porém encontram-se devidamente assinadas. 

 

3.1.1 Arquivo Público e Histórico Municipal do Rio Grande  

 

O Arquivo Público e Histórico Municipal do Rio Grande - APHMRG é o órgão 

incumbido de armazenar os documentos da Administração da cidade do Rio Grande, 

que são classificados como permanente. Neste ambiente são realizadas atividades   

arquivísticas para a preservação da documentação, como higienização, 

classificação, avaliação   identificação, acondicionamento e outros (BASTOS, 2017).  

 O prédio encontra-se localizado junto ao Paço Municipal da Prefeitura 

Municipal do Rio Grande, no Largo Engenheiro João Fernandes, Centro. O telefone 

no Arquivo é (53) 3233-8471 e funciona de segunda a sexta das 9h às 15h.  

Os documentos constantes no APHMRG são classificados como 

permanentes, mas a Prefeitura Municipal do Rio Grande criou uma Comissão de 

Avaliação de Documentos – CAD, constituída de equipe multidisciplinar com a 

finalidade de orientar e realizar uma análise e avaliação na documentação produzida 

e acumulada pelo município para identificar os de guarda permanente e eliminar os 

destituídos de valor (Decreto nº 14.120, 2016).  

O APHMRG é subordinado à Secretaria da Cultura e seu funcionamento, 

com relação aos arquivos, segue as normas impostas pelo Conselho Nacional de 

Arquivos – CONARQ. O acervo conta com materiais impressos e audiovisuais, entre 

os quais estão: decretos, regimentos, alvarás, ofícios, CDs, DVDs e outros 

(BARROS, 2017).  

O regimento interno desta secretaria foi instituído pelo Decreto nº 4729 de 

1985, que entre outras coisas, auferiu o nome que ele possui até hoje. O Arquivo 

passou a pertencer a esta secretaria através da Lei nº 5205 de 1998, que o 

transferiu a Secretaria Municipal de Administração - SMA (BASTOS, 2017). 

Com o Decreto nº 9923 de 2008, o APHMRG teve seu próprio regimento 

interno aprovado pela Prefeitura Municipal do Rio Grande, revogado pelo Decreto nº 

14553 de 2017, cujas políticas arquivísticas estão sendo implementadas pela 

instituição, através da Comissão de Avaliação de Documentos.  

As atividades arquivísticas compreendem a implementação de uma tabela 

de temporalidade; orientação e realização do processo de análise, avaliação e 
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seleção da documentação produzida e acumulada pela administração do município; 

eliminação de documentos, quando possível, somente com comissão de avaliação 

(PMRG, 2017)  

O Decreto nº 14553 de 2017 aponta suas competências, dentre as quais 

estão a obrigatoriedade de proteger e guardar o patrimônio documental do 

município; formular e implementar políticas públicas para a gestão documental; 

organizar e administrar, dar acessos aos documentos, fornecer as diretrizes 

administrativas, favorecer a tomada de decisões quanto a eliminação de 

documentos, avaliação e recolhimento de materiais, conforme disposto no site da 

Prefeitura Municipal do Rio Grande. (PMRG, 2017).  

A estrutura organizacional do Arquivo Público e Histórico Municipal é 

composta por dois Arquivistas, um auxiliar administrativo e dois 2 estagiários, além 

de alunos voluntários.  

Percebe-se, no Arquivo, a permanência de fatores intrínsecos e extrínsecos 

de deterioração, o que prejudica a sua durabilidade. Entre os fatores intrínsecos 

estão os invólucros com papel pardo, cujo papel com ph neutro, deve ser o mais 

correto.  

A climatização pode ser apontada como um fator extrínseco, cuja umidade e 

temperatura habitual da cidade do Rio Grande pode contribuir para a deterioração 

mais rápida dos materiais, além de favorecer a proliferação de fungos. O controle 

desse fator é realizado basicamente pela opção de janelas fechadas em períodos de 

chuva e vigilância constante dos funcionários, não havendo controle de umidade e 

temperatura.  

Abaixo serão abordadas a estrutura física do arquivo, assim como o 

diagnóstico documental do acervo que será realizada intervenção. 

 

             3.1.2 Estrutura Física 

 

Durante o diagnóstico foi observado que a documentação, em geral, fica 

envolta em papel pardo, não sendo material mais adequado para a o seu 

acondicionamento, devido o seu ph muito alto. Também sendo utilizadas caixas, que 

são dispostas em prateleiras de madeira e de aço. Percebe-se que os pacotes de 

documentos se encontram num amontoado, conforme figura 01, quando o ideal 

seriam estarem organizados em caixas de arquivo.  
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Figura 01 – Documentos dispostos em prateleiras de madeira 

 

Fonte: Autora, 2018. 

 

A iluminação adequada é importante para evitar que os documentos sejam 

degradados por lâmpadas mal localizadas e inadequadas. O fato das luzes do 

Arquivo incidirem diretamente sobre os documentos envoltos por papel pardo podem 

causar-lhes danos irreversíveis. Conforme exposto na figura 02, o Arquivo possui 

amplas salas, 1 iluminadas com lâmpada fluorescente, o que não é considerado 

adequado.   

 

Figura 02 – Sala onde ficam acondicionados os documentos 

 

Fonte: Autora, 2018.  

 

Há apenas duas salas com janelas, uma fica no interior do Arquivo, 

conforme figura 03, enquanto que a outra sala é administrativa conforme figura 4. 

Não há cortinas em nenhuma das duas. Essa condição é inadequada, pois deveria 
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ter uma cortina para inviabilizar o contato excessivo dos documentos com a luz solar 

e a entrada de insetos.   

 

Figura 03 – Sala no interior do Arquivo 

 

Fonte: Autora, 2018. 

 

Nesta sala administrativa (figura 04) não há cortinas, ficando propensa à luz 

constante do sol diariamente.  

 

Figura 04 – Sala administrativa 

 

Fonte: APHMRG 2018. 

 

Com base no que foi observado, a estrutura do arquivo não é adequada, 

conforme as recomendações de acondicionamento, políticas de preservação, pois a 

maioria dos documentos acondicionados não passaram por nenhuma atividade 

arquivística. 
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3.1.3 Diagnóstico Documental 

 

A intervenção arquivística do estágio será realizada no Arquivo Público e 

Histórico Municipal do Rio Grande, nos títulos  relacionados aos terrenos foreiros.  

Durante a observação para a realização do diagnóstico, foi verificado que os 

títulos se encontravam acondicionados em papel pardo dispostos em uma estante 

fora de caixas poliondas, com identificação por ano conforme figura 05.  

 

Figura 05 - Títulos nas estantes 

 

Fonte: Autora, 2018. 

 

A estante de madeira não é adequada para que os documentos sejam 

dispostos, pois contribuiu para a proliferação de fungos e insetos, prejudicando a 

durabilidade dos materiais. No entanto, os funcionários usam dos recursos 

disponíveis e de criatividade para deixar o ambiente o mais adequado para os 

documentos, inclusive forrando as prateleiras como pode ser observado na figura a 

cima.  

Foram encontrados cerca de 1043  títulos referentes aos terrenos foreiros, 

subdivididos em vários pacote com data entre 1849 e 1955, cujo volume documental 

é de 0,74 metros lineares. Em apenas um destes pacotes, constava as certidões dos 

terrenos juntamente com os títulos correspondentes, conforme figura 06.  
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Fig. 06 - Pacotes dos Títulos 

 

Fonte: Autora, 2018. 

 

Além destes pacotes, foram encontradas também 24 caixas de documentos 

medindo 3,4 metros lineares, contendo permutas e venda de terrenos foreiros, 

requerimentos e aferição dos fiscais entre os anos 1834 a 1988 (figura 07).  

  

 Figura 07– Caixas onde encontram-se armazenados os documentos foreiros. 

 

Fonte: Autora, 2018.  

 

As referidas caixas são confeccionadas de material poliondas preto, sendo a 

documentação nelas contidas, empacotadas em papel pardo, sem organização e 

sem classificação, conforme disposto na figura 08. 



37 
 

Figura 08 – Documentos no interior das caixas 

 

Fonte: Autora, 2018. 

        

Quanto ao estado de conservação dos documentos, foi possível 

observar que os títulos, em sua maioria, não se encontram em bom estado, talvez 

pela forma como foram acondicionados e pelas pessoas que os manusearam 

durante os anos, como pode ser visto na figura 09. A figura mostra marcas de fita, 

que ocasionaram manchas que comprometem as informações contidas no 

documento, notadamente afetada pela a umidade.  

 

Figura 09 – Título com marcas de fita 

 

Fonte: Autora, 2018. 

 

Também foi possível observar marcas de manuseio conforme observado 

na figura acima, e manchas.  
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Na figura abaixo (figura 10) observa-se um título melhor conservado e 

higienizado, mesmo assim apresentando marcas de manuseio sendo que a já 

passaram por uma higienização mecânica. 

 

Figura 10 – Título em bom estado de conservação da década de 1940 

 

Fonte: Autora, 2018. 

 

De um modo geral observou-se que a documentação está em perfeita 

conservação com algumas exceções. Existe somente a dificuldade de se fazer 

uma pesquisa, caso a comunidade, um acadêmico e/ou servidor precisar de 

alguma informação referente aos terrenos foreiros, devido à falta de organização 

e classificação dessa documentação. 

 

3.2 Atividades Desenvolvidas 
 

Para realização deste trabalho foram necessárias algumas etapas 

pertinentes ao estágio, que foram aplicadas às técnicas e métodos necessários 

para atingir os objetivos específicos. Num primeiro momento foi necessário realizar 

um estudo na documentação, para encaixe em uma função ou série do plano de 

classificação adotado pelo APHMRG, nos títulos dos terrenos foreiros 

Para realização da organização e acondicionamento dos títulos foram 

confeccionados pela acadêmica, envelopes de papel sulfite 75 gramas.  

Logo em seguida um índice de busca foi elaborado para melhor 

localização interna do arquivo. O índice construído foi nos 1043 títulos dos 

terrenos foreiros, para facilitar a busca para as arquivistas do arquivo nessa 
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documentação. O índice estará disponível para as arquivistas no drive, se caso 

tenha que incluir mais títulos nesse índice. Em virtude que possui uma massa 

documental acumulado, no qual podem ter mais títulos para incluir.   

Com base nestas informações foi realizado um processo descritivo 

baseado na NOBRADE. De acordo com esta norma, a acadêmica utilizou as oito 

áreas de informação e sete elementos obrigatório dos 28 elementos descritivos, 

além de elementos relacionados ao assunto dos documentos. 

É de suma importância salientar que a intervenção arquivística 

(classificação, acondicionamento e ordenação) ocorreu em todos os títulos dos 

terrenos foreiros.  

Foi feito um recorte e selecionado para descrição nos primeiros 33 títulos 

mais antigos e pertencentes ao fundo da Câmara Municipal da Cidade do Rio 

Grande do Sul da Província de São Pedro, devido ao grande volume de 

materiais a serem analisados em um curto período de tempo.  

O instrumento de pesquisa construído foi o catálogo nos títulos, por ser 

uma documentação permanente e histórica, e por não ter uma sequência anual, 

sendo caracterizado por intercalar ano, e as vezes década. A criação do catálogo 

seletivo facilitará na realização de pesquisas sobre os terrenos foreiros 

pertencentes ao período objetivado, e será disponibilizado de forma impressa 

para a instituição.    

 

3.3 Recursos  

 

Os recursos necessários para a realização e elaboração do Estágio 

Supervisionado I e Estagio Supervisionado II abrangem recursos materiais e 

humanos. Os materiais são caderno e caneta para anotação, papel A4 para 

impressão e computador são de responsabilidade da estagiária e os demais itens 

de responsabilidade da instituição. Os recursos humanos contam estagiária, a 

orientadora e a supervisora de estágio.  

 

Quadro 01: Recursos humanos 

RECURSOS HUMANOS Quantidade 

Orientadora 1 
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Supervisora 1 

Acadêmica 1 

Fonte: Autora, 2018. 

 

Quadro 02: Recursos materiais  

RECURSOS MATERIAIS CUSTIADO PELA 

INSTITUIÇÃO 

CUSTIADO PELA 

ESTAGIÁRIA 

Caderno  X 

Caneta  X 

Luvas X  

Jalecos X  

Máscaras X  

Papel A4 para impressão  X 

Trincha X  

Computador  X 

Papel Sulfite 75 gramas X  

Fonte: Autora, 2018. 

 

3.4 Cronograma 

 

As atividades no Arquivo Público e Histórico Municipal referente ao 

projeto serão desenvolvidas de acordo com o cronograma a seguir:  

 

  Quadro 03: Atividades do primeiro semestre de 2018 

 Atividade Mar Abr Mai Jun 

Coleta de Dados X    

Construção do Diagnóstico X X   

Construção dos Objetivos  X X  

Elaboração do Planejamento das 

Atividades 

 X X  

Referencial  X X  

Entrega do Projeto    X 

Defesa do Projeto    X 

Fonte: Autora, 2018 
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As atividades que serão desenvolvidas no segundo semestre estão 

dispostas no quadro 4: 

 

Quadro 04: Atividades do segundo semestre de 2018 

Atividade Carga Horária 

Ordenação da Documentação 40hs 

Acondicionamento da Documentação  20hs 

Classificação  50hs 

Descrição 50hs 

Construção dos Instrumentos 50hs 

Elaboração do Relatório do Estágio 20hs 

Carga Horária Total 180hs 

Fonte: Autora, 2018. 

 

 

 



 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir do projeto realizado na disciplina Estágio Supervisionado I no qual 

foi elaborado o diagnóstico da realidade dos títulos dos terrenos foreiros, nesse 

semestre na disciplina Estágio Supervisionado II foi colocado em práticas as 

atividades propostas. Dessa forma realizou-se nos títulos dos terrenos foreiros o 

acondicionamento, classificação, descrição, além da construção de um catálogo 

seletivo e um índice de busca dos títulos dos terrenos foreiros da cidade do Rio 

grande, tendo como princípio a importância da intervenção arquivística para o 

acesso facilitado e preservação.  A seguir será apresentado os resultados obtidos 

quanto a classificação, fazendo um contraponto entre a teoria e a prática.  

 

4.1. Classificação 

 

Primeiramente foi necessário organiza-los para facilitar o processo. Após 

essa organização foi dado início à classificação que, para segundo Schellenberg 

(2006), possui o objetivo a reflexão sobre a organização do Arquivo e deve ser 

realizada de uma forma que atenda as suas necessidades, facilitando a elaboração 

do plano.      

No decorrer da análise dos documentos foi observado que os títulos dos 

terrenos foreiros não haviam passado por nenhum tratamento arquivístico, pois os 

documentos estavam acondicionados de forma inapropriada, possuía uma 

identificação externa nas embalagens contendo só nome “títulos foreiros” e o ano 

que corresponderia aqueles títulos sendo que estava sem ordenação.  

Dessa forma, os títulos foram inseridos nos grupos e subgrupos 

conceituados como função e série do plano de classificação pronto que o APHMRG 

utiliza. 

 Nas figuras 11 e 12, percebe-se que a função encontra-se inserida na 

sessão 5.1.05 Zoneamento/Uso e Ocupação do Solo (função), enquanto que a série 

se encontra-se na subseção 5.1.05.00.02 Processos relativos à certidão de 

zoneamento.
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  Figura 11 : Plano de Classificação; Função 

 

Fonte: Autora, 2018 

 

Duranti (1994) ressalta que a esquematização em série de forma hierárquica 

no plano de classificação, é necessária para que sejam evidenciadas as ações que o 

Arquivo realiza.  

 

Figura 12: Plano de Classifição; Série 

 

Fonte: Autora, 2018 

 

As séries e as subséries, segundo Sousa et al (2012), encontram-se 

estruturadas no plano de classificação, evidenciando a sua estrutura hierarquia.  De 
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acordo com Duranti (1994), essa ordenação em séries contribui para que as ações 

que uma instituição realiza sejam apresentadas.  

Após essa etapa de organização e classificação foi dado inicio ao 

acondicionamento e ordenação dos documentos, onde a acadmica utilizou de 

conceitos  prátics de conservação como o  acondicionamento que será  disposto na 

próxima seção.  

 

4.2 Acondicionamento e ordenação 

 

O acondicionamento, para Brito et al (2016) é uma prática que contribui para 

a preservação dos arquivos, auxiliando na prevenção quanto as de degradação dos 

documentos. Portanto, houve necessidade de realizar acondicionamento para a 

conservação dos títulos dos terrenos foreiros da cidade do Rio grande que se 

encontram no Arquivo Público e Histórico Municipal da cidade do Rio Grande.   

A escolha do material adequado para acondicionar os documentos é um 

fator muito importante, visto que materiais que parecem inofensivos à primeira vista, 

podem ser na verdade muito prejudiciais para os documentos, de forma que: 

  

Na escolha do material para a elaboração de um acondicionamento deve-se 
levar em conta a estabilidade química do material, sua resistência aos 
agentes de degradação, redução são do impacto ambiental e do manuseio 
inadequado, além da proteção e apoio físico à obra (BRITO, 2010, p. 2). 

 

A autora Alessandra Rosado (2008), também ressalta que o papel com ph 

neutro e o papel com tampão alcalino são os mais adequados para o 

acondicionamento, não recomendando papéis submetidos a branqueamento. 

O acondicionamento contribuirá para a proteção dos documentos, mantendo 

sua integridade física, através de embalagens seguras e dispostas em estantes 

apropriadas, como afirma Brito et al (2016).  

Em um primeiro momento, os títulos foram separados de acordo com o 

fundo: Câmara do município da Cidade do Rio Grande do Sul Província de São 

Pedro, Intendência do Município de Rio Grande e Prefeitura Municipal de Rio 

Grande. Logo após foram colocados em ordem cronológica. O tipo de papel 

disponibilizado pela instituição, o papel pardo, não é o apropriado para o 

acondicionamento, portanto a chefe do APHMRG providenciou, de custeio próprio, 

de rolos de papel sulfite 75 gramas. De posse desse material, a acadêmica 
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confeccionou 30 envelopes com a medida de 49 x 64 cm (L X A), sendo possível ser 

colocado cerca de 34  títulos em cada envelopes. 

 

Figura 13:  Acadêmica confeccionando os envelopes 

 

Fonte: Autora, 2018. 

 

Devido o tamanho dos documentos, foi necessário a construção de 

invólucros, pois não existe envelopes dessa dimensão para comercialização, 

somente sob encomenda, mas devido a falta de verbas que a Prefeitura disponibiliza 

para o APHMRG torna-se impossível a compra desses envelopes.  

Mesmo com a dificuldade existente para manter os procedimentos 

arquivísticos de acondicionamento e conservação, a equipe do Arquivo se esforça 

para realizar as ações, numa tentativa de chegar o mais perto possível da teoria.  

Não foi possível acondicionar todos os títulos nos envelopes, pelo fato de 

existirem documentos danificados e rasgados (figura 14), sem condições de 

permanecer junto com os outros. A acadêmica sugeriu colocar um em cada 

envelope nesse caso. Mas devido ao período do estágio para realizar a intervenção 

é de 180hs, essa etapa não foi realizada pela acadêmica, no qual foi deixado em 

local ou sala separada para que a instituição prossiga com o acondicionamento.  
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Figura 14:Título rasgado 

 

Fonte: Autora, 2018. 

 

Concomitantemente a ordenação e acondicionamento dos títulos foi 

elaborado etiquetas, e colocadas na parte da frente de cada em envelope, com 

identificação do fundo, função e série que essa documentação foi classificada e o 

período da data que se encontra os títulos em cada envelope, como mostra a figura 

15 a seguir.  

 

Figura 15: Etiquetas coladas no envelope 

 
Fonte: Autora,2018. 
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Logo em seguida a acadêmica armazenou os envelopes em gavetas de um 

armário de aço com identificação dos títulos e a série em que esses foram 

classificados, conforme figura 16. 

 

Figura16: Gavetas de aço 

 
Fonte: Autora,2018. 

 

Após esse processo de acondicionamento e organização foi dado inicio à 

descrição, conforme apresentado na próxima seção.  

 

4.3 Descrição 

 

De acordo com Lopes (2009) a descrição das atividades é o principal dado a 

ser coletado nas instituições, pois engloba a sua relação com as informações 

apresentadas nos documentos. Para auxiliar nesse processo podem ser utilizados 

os instrumentos de pesquisa. Com este procedimento é possível realizar um 

levantamento sobre determinada realidade, como afirma Appolinário (2006). 

O processo de descrição é essencial dentro da ação arquivística, pois é 

através dele que o arquivista irá difundir a informação com rapidez e eficiência aos 

usuários do arquivo, bem como manter o controle e preservar a totalidade das 

informações contidas nos documentos de arquivo. 
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Após o processo de classificação, acondicionamento e a construção do 

índice, foram selecionados para a descrição 33 títulos que correspondem ao período 

de 1868 à 1889, do fundo da Câmara Municipal da Cidade do Rio Grande do Sul da 

Província de São Pedro. 

No momento da descrição surgiu a dificuldade em decifrar algumas palavras 

em função da escrita, e pela tinta que se usava naquela época, também por alguns 

títulos possuir marca de dobraduras bem em cima das informações contidas neles.  

Para o processo descritivo foi aplicado a NOBRADE utilizando oito áreas de 

informação, e sete elementos obrigatórios dos vinte oito elementos descritivos da 

norma dentre eles o ponto de acesso, conforme quadro 5. Essa norma foi escolhida 

por que pode ser aplica não só na fase permanente, mas também na fase corrente e 

intermediaria. A vantagem da NOBRADE é poder ser utilizadas em ambiente 

automatizados ou não, e pode ser aplicada a todos os níveis de descrição 

arquivística, tornando mais fácil a descrição. 

 

Quadro 5: Descrição 

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   

3.3 Incorporações  

 3.4 Sistema de Arranjo   

 
 

4. Área de Condições de Acesso e Uso 
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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 

 

Fonte: autora, 2018. 

 

Os níveis que foram descritos foram o nível (1) fundo, nível (2) função, nível 

(3) série e o nível (5) item documental. O nível (4) dossiê não foi descrito por que os 

títulos não se encontram em dossiê. O elemento 4.1 é utilizado somente no nível 

(01) fundo. 

A seção a seguir irá apresentar a partir da descrição, ordenação e 

acondicionamento os instrumentos de pesquisa, que contribuem para aproximar os 

documentos e as informações neles contidas, aos usuários contribuindo assim para 

futuras pesquisas. 

 

4.3.1 Índice de Busca 

 

Segundo Paes (2004), o índice é um método de arquivamento determinado 

pela busca indireta. É um instrumento que fornece a exata localização do arquivo, 

auxiliando os profissionais do Arquivo na busca e localização.,  

De acordo com Bellotto (2006) o índice pode fazer parte de catálogos por 

possuir personalidade própria, indexando os documentos diretamente. Nele são 

apontados dados como o nome, lugar e assunto, agindo como um facilitador na 

busca por documentos no acervo.  
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Após a ordenação em ordem cronológica dos títulos dos terrenos foreiros foi 

construído um índice que tem como finalidade a localização desses para auxiliar nas 

atividades dos servidores do APHMRG. O índice contém as seguintes informações: 

número do título, data cronológica, número do foreiro, número do livro e folha que os 

títulos foram registrados, número do envelope que foi acondicionado e o número da 

gaveta que o envelope se encontra. Em destaque encontra-se no índice os títulos 

que estão rasgados. O índice se encontra no Apêndice B do presente relatório. 

O quadro 6 refere-se ao modelo do índice que foi concluído pela acadêmica 

durante ao estágio. O índice possui 1043 documentos, ficara a disposição no 

APHMRG de forma digital compartilhado no drive, para que possam ser 

acrescentados novos títulos futuramente, por que naquela massa documental 

existente no arquivo há vários perdidos, perdidos, no momento que as servidoras 

vão separando a documentação novos documentos vão surgindo.  E uma cópia em 

formato digital está no apêndice B desse trabalho. 

  

Quadro 6: Modelo do índice de busca 

Nº DATA NOME LIVRO FOLHA ENVELOPE GAVETA 

       
Fonte: Autora, 2018. 

 

Além do índice, foi realizado um catálogo seletivo, cuja finalidade e 

resultados atingidos estão descritos na próxima seção.  

 

4.3.2 Catálogo Seletivo  

 

O catálogo seletivo tem como finalidade possibilitar o conhecimento do fundo 

por parte dos usuários e facilitar o acesso, uma vez que, com auxílio do instrumento 

pode-se agilizar a pesquisa pela busca e informação contidas no catálogo e evitar o 

manuseio dos títulos dos terrenos foreiros, já que se tratam de documentos em 

grandes dimensões.  

O Catálogo seletivo está composto de introdução, descrição do fundo, da 

série e do item documental da NOBRADE e por fim a referência da NOBRADE, 

norma que guiou está descrição arquivística. Se encontra no Apêndice C do 

presente relatório de forma digital, e ficará disponível somente em consulta local no 

APHMRG.



 
 

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A partir do estágio realizado no Arquivo Público e Histórico Municipal do Rio 

Grande foram levantados dados da documentação dos terrenos foreiros. Dessa 

forma, a acadêmica conseguiu ter uma vivência em um arquivo histórico, 

proporcionando refletir e colocar em prática o conhecimento adquirido durante a 

graduação bem como, contribuir com as atividades do arquivo.  

Utilizando o formulário de coleta de dados que se encontra no Apêndice A, 

foi possível perceber que a documentação não havia passado por procedimentos 

arquivísticos.  

Durante o diagnóstico foram observadas algumas divergências como o 

material em que os títulos se encontravam envolvidos, a forma de identificação que 

neles constavam e a desorganização desses, dificultando qualquer tipo de pesquisa.  

Foi necessário fazer uma organização cronológica nos títulos 

acondicionando-os em envelopes com etiquetas de identificação e um índice, 

facilitando as servidoras a busca nesses títulos. A partir da intervenção arquivística 

realizada desde o projeto conseguiu-se colocar em prática tais atividades. 

O  estado de conservação de uma minoria dos títulos estava muito ruim, 

mas na grande parte deles estavam em estado bom de conservação analisando o 

período deles e o tempo de existência.   

Durante a realização da descrição, realizada em 33 títulos relativos ao 

período de 1868 à 1889, do fundo da Câmara Municipal da Cidade do Rio Grande 

do Sul da Província de São Pedro, houveram algumas dificuldades para entender 

algumas palavras próprias da época e por conter marcas de dobraduras sobre 

algumas palavras. Nesse processo foi aplicada a NOBRADE buscando a sua 

aplicação em todos os níveis da descrição, para assim facilitar a difusão da 

informação aos usuários do Arquivo.  

Na construção do catálogo em formato digital, foram utilizadas introdução, 

descrição do fundo, da série e do item documental, e a referência da NOBRADE. 

Espera-se que o instrumento contribua para agilizar as pesquisas na busca por 

informação.  

Foi realizado o índice de busca, que se consta em formato digital, com o 

objetivo de facilitar a localização dos documentos pelos servidores do 
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Arquivo, contendo número do título, data cronológica, número do foreiro, número do 

livro e folha que os títulos foram registrados, número do envelope que foi 

acondicionado e o número da gaveta que o envelope se encontra.  

Espera-se que as atividades sejam desenvolvidas em todo volume 

documental do terreno foreiro, visto que os documentos dos terrenos são ricos 

em dados sobre os terrenos, fornecendo indicadores próprios da época em que 

foram redigidos, contribuem para cultura de uma época, sendo excelentes fontes 

de pesquisa. Dessa forma, espera-se que essa pequena parcela dos documentos 

organizados possa servir a comunidade, pesquisadores e novas pesquisas sejam 

realizadas.  
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 APÊNDICE A 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO 

CURSO DE ARQUIVOLOGIA 
 

 

FORMULÁRIO PARA A COLETA DE DADOS SOBRE TÍTULOS DOS TERRENOS 
FOREIROS DO ARQUIVO PÚBLICO E HISTÓRICO MUNICIPAL DA CIDADE DO RIO 

GRANDE 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA COLETA 
 

1.1 Nome completo:  
 

1.2 Data da Coleta:  
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO SETOR 
 

2.1 Nome completo:   
 

2.2 Endereço: 
 

2.3 Telefone:  
 

2.4 Horário de Funcionamento:  
 

2.5 Responsável pelo Acervo (Nome completo e cargo/função): 
 

2.6 Quantos funcionários atuam no setor ? Quais as funções?   

 

      2.7 O Arquivo é subordinado à qual órgão? 

 
3. DOCUMENTOS QUANTO AO SUPORTE 

 
3.1 Quantidade de Documentos em suporte papel:  

 
4. RECURSOS MATERIAIS 

 
4.1 Em que tipos de materiais estão acondicionados os documentos: 

 
(  ) 5.1.1 Caixas arquivo de papelão. 
(  ) 5.1.2 Caixas arquivo de poliondas. 
(  ) 5.1.3 Caixas de papelão. 
(  ) 5.1.4 Caixas de madeira. 
(  ) 5.1.5 Pastas suspensas. 
(  ) 5.1.6 Pastas A-Z. 
(  ) 5.1.7 Amarrados, empacotados, empilhados. 
(  ) 5.1.8 Volumes encadernados. 
(  ) 5.1.9 Outros. Quais? _____Empacotados em papel a 
metro_______________________________________________. 
 
 



60 
 

4.2 Qual o tipo de mobiliário existente? 
 

(  ) 5.2.1 Estantes de aço. 
(  ) 5.2.2 Estantes de madeira. 
(  ) 5.2.3 Arquivos de aço. 
(  ) 5.2.4 Armários de madeira com portas. 
(  ) 5.2.5 Armários de aço com portas. 
(  ) 5.2.6 Mapotecas.  
(  ) 5.2.7 Fichários de aço. 
(  ) 5.2.8 Mesas de madeira. 
(  ) 5.2.9 Arquivos de madeira. 
 
 

5. ILUMINAÇÃO 
 

5.1 A iluminação é: 
 
 (  ) 6.1.1 Natural. 
 (  ) 6.1.2 Natural, incidindo diretamente na documentação. 
 (  ) 6.1.3 Artificial, com lâmpada fluorescente. 
 (  ) 7.1.4 Artificial, com lâmpada incandescente. 
 

5.2 As janelas possuem proteção contra luz solar (filtros, cortinas, persianas, entre 
outros). 

 
  (  ) 6.2.1 Não. 
  (  ) 6.2.2 Sim. De que tipo? _____________________________. 
 

6. VENTILAÇÃO 
 

6.1 A ventilação existente é: 
 
(  ) 8.1.1 Natural (janelas e portas). 
(  ) 8.1.2 Ar condicionado central. 
(  ) 8.1.3 Ar condicionado de parece. 
(  ) 8.1.4 Ventiladores. 
(  ) 8.1.5 Exaustores. 
(  ) 8.1.6 Outros. Quais? ___________________________________ 
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APENDICE C – Índice de busca 
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APÊNDICE C  

 
Universidade Federal do Rio Grande- FURG 

Instituto de Ciências Humanas e da informação – ICHI   
Curso de Arquivologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catálogo Seletivo 
Fundo: Câmara Municipal da Cidade do Rio Grande do 

Sul da Província de São Pedro  
 

Títulos dos Terrenos Foreiros 
1821-1889 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Janaina da Silva de Ávila 
2018
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ANEXO A  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RIO GRANDE  
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS DA INFORMAÇÃO 

CURSO ARQUIVOLOGIA              
 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 
Através do Curso de Arquivologia da Universidade Federal de Rio Grande  será 
desenvolvida o relatório intitulada “Títulos dos Terrenos Foreiros do Arquivo Público 
e Histórico Municipal  do Rio Grande: criação de um catálogo seletivo” 
sob a responsabilidade da acadêmica Janaina da Silva de Ávila, a qual pretende 
divulgar o acervos documental da instituição a partir da elaboração de um relátorio. 
Sua participação é voluntária e pode ser interrompida em qualquer etapa. Os 
procedimentos deste estudo representarão risco mínimo aos participantes. Toda e 
quaisquer informações fornecidas pelo participante será confidencial e compartilhada 
somente com os profissionais envolvidos no relatório. 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 pesquisadora pelo e - mail:janaina25avila@hotmail.com ou ainda pelo 
telefone: (053) 984167734. 

Atenciosamente, 

Graduanda Janaina da Silva de Ávila 

 

 

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 procedimentos e 

outros assuntos relacionados a 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 
 

mailto:janaina25avila@hotmail.com
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ANEXO B  

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 documental da 

instituição______________________________________________________________                          

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

fotos e documentos, para ser utilizada no Relatório de Estágio da disciplina Estagio 

Supervisionado II e todos os demais produtos deste trabalho, desenvolvido pela Universidade 

Federal de 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: guia; 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) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


