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RESTJMO

Este relatório tem por Í'rnalidade informar as atividades realizadas pelo Arquivo Histórico de
Porto Alegre Moysés Vellinho na implementação do Projeto n.o: 20151015 que foi
contemplado na XVIII convocaloria de ayudas a proyectos archivíslicos, com o título de:
Projeto InterinstiÍucional: Preservação e ocesso aos documentos das Câmaras de Rio
Grqnde de São Pedro e Porto Alegre 1764 - 1889. Os principais objetivos do projeto foram a
preservação desse acervo documental. que se encontra no Arquivo Histórico, e a

disponibilizaçáo do mesmo em formato digital no sistema AtoM, proporcionando o acesso à
informação aos usuários de maneira mais rápida e eficiente. O projeto foi dividido em três
etapas, organização, digitalização e descrição do acervo, resultando na indexação das imagens
digitalizadas no Sistema de Software livre AtoM (Acess to Memory). Período da realizaçáo
2017 aFevereiro/20l9.
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Introdução

O Projeto n.': 2015/015, contemplado na WIil convocatoria de ayudas a proyectas

archivísticos, teve por finalidade promover a organização, a descrição e a digitalizaçào da

documentação dos períodos colonial e imperial da Câmara de Rio Grande de São Pedro e de

Porto Alegre de 1764 a 1889, recolhida no Arquivo Histórico de Porto Alegre Moysés

Vellinho (AHPAMV), bem como a disponibilizaçáo do acervo em formato digital no sistema

AtoM.

O conjunto documental em pauta é um valioso acervo, de importância local, para a

cidade de Porto Alegre; regional, para a história do Rio Grande do Sul; e também para o

Brasil, tendo em vista os estudos sobre as deliberações administrativas, financeiro-

econômicas e judiciais dos períodos do Brasil Colônia e Brasil Império e as formas de

descentralização e gestão nestes perÍodos. Consequentemente, de relevância regional ibero-

americana.

O projeto foi realizado em três etapas: organizaçáo, digitalização e descrição do acervo

documental.

As atividades relacionadas à organizaçáo e descrição do acervo, foram realizadas pelos

profissionais e estagiários do Arquivo Histórico, das áreas de Arquivologia e História.

O AHPAVfl/ recebeu suporte técnico e assessoria gratuita, das instituições UFRGS

(Universidade F'ederal do Rio Grande do Sul); IFRS (Instituto Federal do Rio Grande do Sul -

Campus Porto Alegre); Grupo de Pesquisa CNPq UFF Ged/A na escolha da resolução das

imagens, randornização do software AtoM (Acess to Memory) de acordo com as necessidades

da instituição e treinamento para a utilização do sistema e migração das imagens.

A digitalização, tratamento de imagens, indexação e questões relacionadas à

Tecnologia da Informação foram desempenhadas pela empresa contratada, Power lmaging, e

a instalação e ajustes no software AtoM foram realizados pela PROCEMPA (Compaúia de

Processamento de Dados do Município de Porto Aleçre).

O projeto evitará o manuseio dessa documentação, facilitando o trabalho de

preservação e ao mesmo tempo sua disponibilização e acesso por meio digital.



I Primeira etapa

1.1 Organização

Elaboração do Quadro de Arranjo dos documentos, classificação e identificação do fundo

arquivístico"

O Quadro de Arranjo elaborado conta com três níveis: fundos, séries e subséries. Os

fundos documentais foram determinados de acordo com as datas iimite de cada período

histórico em questão; as séries, por tipologia documental e as subséries corresponderam aos

volumes encadernados e itens documentais.

1,1.1 Fundos Documentais:

- Câmara de Rio Grande de São Pedro - 1763-1809
- Câmara de Porto Alegre - 1810-1889
- Junta Intendencial * 1889-i892

1.1.2 Séries

Tipologia / SÉRIES Datas limite Quantidade de imagens

Atas de vereança 1766 - 1889 15.699

Correspondências Recebidas 1764 - 1890 14.312

Conespondências expedidas 1 798-1 889 9.048

Registro de eleições 1822 - 1881 890

Registro naturalizações 1833 - 1864 172

Código de posturas 1873 - 1888 276

Registro nomeação ê posse 1764 - 1889 1 968

Livro-caixa 1766 - 1884 31 04

Relatórios Especiais 1 858-1 859 24

Lançamento protocolo e despachos 1833 - 1879 474

Requerimentos e Despachos 1830 - 1845 70

Provimento corregedores 1781 - 1827 230

Processos judiciais 1885 - 1888 292

Atas de exame e termos de impressão e
visitac 1877

314

Registro marca de gado 1851 - 1901 520

Autos encampaçáo matadouros 1877 154

Registro apólice 1877 - 1890 202

Termos de responsabilidade 1 820-1 8S7 700

Registro de contribuintes 1865 - 1878 778



1.1.3 Subséries

Os itens documentais estão dispostos em volumes encademados, agrupados por

assunto e em ordem cronológica de produção. Tal acervo foi recolhido ao Arquivo Histórico e

mantido neste formato. Acredita-se que a o agrupamento dos itens documentais em

encadernação, deu-se devido à preocupação dos profissionais responsáveis pela produção e

guarda do acervo, em preservar a informação, uma vez que os documentos soltos poderiam

ser extraviados.

2 Segunda etapa

2.1 Digitalízaçáo

A empresa contratada parua realização da digitalização e tratamento de imagens foi a

Power Imaging - Processamento de Dados e Imagens Ltda, uma vez que atendeu aos critérios

técnicos, de infraestrutura, e o valor orçado seria compatível com os recursos disponíveis.

Além disso, trata-se de uma empÍesa que já vem prestando seniço de digitalização para a

PROCEMPA (empresa responsável pela infraestrutura tecnológica da Prefeitura de Porto

Alegre) e possui uma larga experiência no ramo, tanto no Rio Grande do Sul como em vários

estados do País.

2.2 Ltividades realizadas pela Power Imaging

o Definição do O&M de produção com o Cliente com a definição dos campos de

pesquisa e processo de indexação;

. Recebimento do arquivo de dados do Cliente (se existir a informação em arquivo);

o Recebimento de 12 publicações de Catálogos de Atas (publicações impressas);

o Desencademação dos catálogos para digitalização;

o Digitalização dos catálogos; '

o OCR das imagens para gerar PDF pesquisável;

o Extração dos dados do OCR para banco de dados para geração de ementas para

indexação das páginas dos livros de atas;

o Criação de base de dados Alchemy com os dados com pastas para livros, e pastas

dentro das pastas dos livros pastas por datas para as ementas;

o Instalação dos equipamentos na sede do AHPAMV;
8



r Recebimento sequencial e diário de lotes de liwos para serem digitalizados;

o Preparaçáo para digitalizaçáo;

. Digitalização dos documentos em formato JPG, Íàzendo com que cada página do livro

seja um arquivo de imagem;

o Conferência da qualidade das imagens geradas;

o Re-digitalizaçáo das páginas de livros que se Íizerem necessários;

o Recorte da imagem das páginas:

o Colocação de todos os arquivos de imagem das páginas de cada livro dentro da pasta

correspondente;

. Disponibilizaçáo de acesso remoto, na nuvem, de licença de Alchemy para

funcionários do AHPAMV realizarem a colocação das páginas que estão na pasta do livro

dentro das pastas de cada dia de sessão que contêm as ementas;

o Unificação de todos os arquivos JPG de páginas de uma sessão em um arquivo PDF;

o Criação de nova base Alchemy contendo os arquivos PDF de cada Sessão com sua

correspondente Ementa;

o Geração de PDF único de cada livro contendo todas as páginas digitalizadas que já

receberam o tratamento e recorte;

o Importação de arquivos de imagem e índices para a construção das bases de dados

Alchemy finais, uma contendo arquivos PDF de livros completos e outra contendo pastas

por livro e arquivos PDF das páginas de cada sessão com as ementas de índices de

pesquisa;

o Gravação da base de dados e imagens em discos DVD-R, original e para cópia de

segurança:

o Geração de arquivos de dados de exportação de dados e imagens no formato planilha

ou TXT para importaçáo para outros sistemas.

2.3 Acervo

Por medidas de segurança e por tratar-se de documentação histórica armazenada em

ambiente com refrigerução e temperatura controladas, a digitalização da documentação do

acervo das Câmaras de Rio Grande de São Pedro e Câmara de Porto Alegre foi realizada na

sede do Arquivo Histórico, por um profissional da empresa Power Imaging.



A maioria do acervo digitalizado encontra-se em bom estado de conservação e mínima

necessidade de higienizaçáo.

Para o processo de digitalizaçáo a empresa contratada desenvolveu uma mesa em

marcenaria onde foram instalados dois scanners, duas luminárias e dois notebooks.

Essa mesa de trabalho foi adaptada paÍa receber diferentes formatos e tamanhos de

livros e documentos, conforme (figuras A1,02,03 e 04).

Figura 01 - Bancada de trabalho- Bancada de trabalho

Fonte: a autora
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Figura 02 - Baneada para captura das imagens

Fonte: a aúora
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Figura 03 - Testes de ajustes do tamanho dos livros e iluminação
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Figura 04 - Realizando os testes para captura das imagens
il

2.3.1 Captura e tratamento das imagens

A captura das imagens levou em torno de sete meses (final de 20L7). A digitalização

dos documentos foi em formato JPG, fazendo com que cada página do livro correspondesse a

um arquivo de imagem.

Em 2018, foi realizada a conferência da qualidade das imagens geradas, a re-

digitalizaçáo das páginas de livros que se fizeram necessárias e o recorte da imagem das

páginas.

A qualidade de deÍlnição das imagens escolhida para a copia de segurança foi de 600

dpi's e para as imagens indexadas ao software AtoM foram de 300 dpi's.

As tarefas de conferência. tratamento e substituição de imagens foram realizadas na

sede da empresa contatada.
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Fonte: a autora Fonte: a autora

2.3.2 Base de Dados

As imagens digitalizadas foram armazenadas em uma Base de Dados Alchemy, onde

cada livro corresponde a uma pasta, de acordo com a tabela de identificação, e dentro destas

pastas estão as imagens correspondente às paginas de cada volume.

Figura 07 - Base de dados Alchemy
:
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A empresa Power Imaging disponibilizou o acesso remoto, com login e senhas de

acesso para que os tuncionários do AHPAMV pudessem realizar a confêrência e identificação

de cada documento colocando as datas de registro de criação em cada página.

uras,08 e 0? - Inssrção das datas dos documentos na Base de dados Alchemy

Fonte: a autora Fonte: Banco de dados (Power Imaging)
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1-.$s3.,1A..ao das datas clos documentos na Base de dados Alchemy

niílr ?i r,-!: .r1

Fonte: Banco de dados (Power Imaging)

3 Terceira etapa

3.1 Descrição

Para a realização da etapa de descrição dos flindos arquivísticos. o AIIPAMV optou

pela escolha do Sistema Informatizado AtoM (Access to Memory) r.ersão 2.4.1.

O AtoM é um aplicativo de descriçâo arquivística integralmente voltado para web e

baseado em Conselho Intemacional de Arquivos (CiA) norrnas.

O CiA e seus colaboraclores neste projeto disponibiiizam este aplicativo como

software de fonte aberta. para prestar apoio a entidades custodiadoras, como uma opção

gratuita e de facil uso para colocar seus acervos arquivísticos oniine.

O software foi adaptado às necessidades do Arquivo Histórico e da classificação de

seu acervo clocumentai.

A página pode ser acessada pelo link: https:/iatom.procempa.com.br

C) layout da página do AtoM do AHPAMV está composto da seguinte forma:

i5



Figura i2: Página inicial do AtoM

:\

Fonte: hnps:, atom.procernpo..oÀ.b,

3.1.1 Instituição Arquivística:

- Arquivo Histórico de Porto Alegre Moyses Vellinho - AHPAIvÍV

Figura 13 - AkrM - Instituição Arquivística
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Fonte: htfps:i/atom.procempa.com.br
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Figura 14 - AtoM - Instituição Arquivística (continuação da página)
0

Fonte: htçs;liatom.procempa.com.br

3.1.2 Registros de Autoridade:

- Arquivo Histórico de Porto Alegre Moysés Vellinho - AHPAMV

- Cànara de Rio Grande de São Pedro * BR BR RSAHPAMV CRGSP

- f,-"ârnara de Porto Alegre - BR BR RSAHPAIVru CPA

- Junta Intendencial - BR BR RSAHPAMV JI

1] - Reeistro de Autoridades

2

Limitê os 9Êus resultàdos

por:
El lrlg::luf l.:u'u'"oou

F"onte: https:llatonr.procempa.com.br
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3.1.3 Fundos Documentais:

- Câmara de Rio Grande de São Pedro
- Câmara de Porto Alegre
- .Iunta Intendencial

Figura 16 - Descrição Arquivística (fundos documentais)
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Fonte : lrtlps :Íatom. pr ocempa.com.br

3.1.4 Séries:

- Atas de Vereança

- Correspondências recebidas

- Correspondências expeclidas

- Registros de Eleições

- Registros de Naturalizações

- Código de Posturas

- Registros de Nomeação e Posse

- Livros Caixa

- Relatórios Especiais

- Lançamento Protocolos e despachos

- Requerimentos e Despachos

- Provimento Corregedores

- Proçessos Judiciais
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- Atas de exame e Termos de impressão e visitas

- Registro de marcas de gado

- Autos de encampação matadouros

- Registro de apólice

- Termos Responsabilidade

- Registro de corúribuintes

Figura l7 - Fundo Câmara de Rio Grande de Sâo Pedro e suas séries documentais

"

Folte : https:/latom.procempa.com.br

18 - Fundo Câmara de Porto Ale e suas séries documentais
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Figura 19 - Fundo Junta Intendencial e suas séries documentais
,+
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Fonte: hftps://atom.procempa.com.br

3.1.5 Suhséries:

Composto por volumes encademados, onde cada imagem está identificada por

suas datas limite.

Figura 20 - Sub.séries
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4 Divulgação

O projeto de digitalização, financiado pelo programa ADAI, loi di'l,ulgado nos meios

de comunicação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e de instituições universitárias como

a Universidade Federal do Rio Grande do Su1, bem como por órgãos da imprensa local

(figuras 22, 23, 24 e 25).
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Figura 23 - Re no site da Prefeitura Municipal de Porto Alegre (0710812017)
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Figura 24 - Reportagem no site da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre
(27 t07 t2017)
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Figura 25 - Reportagem no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS
{30i08/2017)
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Considerações finais

Foram digitalizados 51.579 (cinquenta e uma mil e quinhentas e setenta e nove

páginas), totalizando 5L579 imagens. disponír,eis no sistema AtoM. O projeto inclui o

fornecimento de 500 DVD's e 01 HD extemo (originais e cópias de segurança) com as

imagens dígital izadas.

Gostaríamos de ressaltar uma vez mais a importância da digitalizaçáo desse acervo

para sua preservação, bem como a Íacilidade de seu acesso através do sisterna AtcM por paÍe

de pesquisadores interessados nessa temática"

Enlàtizamos de novos investimentos, pois haveria a necessidade de digitalizat e

disponibilizar outras partes do acervo que não puderam ser contempladas nesta etapa.

Agradecemos à ADAI a possibilidade de execução deste projeto e sua contribuição

para a preservação da história e divulgação dos acervos.

Aclocumentaçãopodeseracessadape1r:link:;...i,

Porto Alegre, 20 de Março de 2019.

,.# 4",çxI t
Diretora do Arquivo Histórico de Porto Alegre Moysés Vellinho

e Coordenadora do Projeto
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