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“Desde as eras mais remotas, usando por vezes estranhos materiais, o 

homem soube anotar graficamente os pontos de referência da 

paisagem circundantes, capazes de guiá-lo ou afastar-se do seu meio, 

ou a ele retornar. Todos os povos, no passado, tentaram explorar suas 

terras ou vizinhos, passando depois às mais afastadas, criando assim, 

aos poucos sua própria imagem do mundo. Suas primeiras produções, 

porém, fazem ocultas nas sombras da pré-história, essa aptidão para 

o desenho cartográfico, dizem os especialistas é nata da espécie 

humana.” 

  Isa Adonias (1984) 



RESUMO 

 

 

A história da civilização está escrita de diversas formas, como pinturas em cavernas e 

registros antigos, mas no período das grandes navegações a cartografia teve seu apogeu. Neste 

sentido, o presente trabalho teve por objetivos identificar e avaliar, em duas instituições da 

cidade de Rio Grande/RS, a Biblioteca Rio-Grandense e a Biblioteca da Superintendência do 

Porto de Rio Grande (SUPRG), as formas de preservação e conservação do acervo 

cartográfico, bem como o tratamento técnico e sua divulgação. Segundo os objetivos foi 

realizada uma pesquisa exploratória, pois busca melhor aproximação do problema, sendo que 

os dados foram de natureza quali/quantitativa. Como instrumento de coleta de dados foi 

utilizado um questionário, com perguntas abertas e fechadas, com um roteiro previamente 

formulado nas instituições e recorrendo as fontes bibliográficas sobre o tema. O questionário 

foi aplicado nas duas instituições, e a coleta dos dados foi desenvolvida conforme as seguintes 

etapas: visitação do local a ser pesquisado; agendamento dos dias; aplicação do questionário 

nas instituições; observação direta do pesquisador que permitiu verificar a sistemática das 

instituições, no local do acervo cartográfico. Neste trabalho foi adotado o método empírico, 

sendo confeccionados gráficos e tabelas baseados nas respostas dos questionários e nas visitas 

nas duas instituições. Buscou-se na literatura o embasamento sobre o tema proposto, para 

avaliar como as instituições adotavam medidas de prevenção e conservação do seus acervos 

cartográficos, e  a forma de tratamento técnico. Os resultados da pesquisa revelaram que nas 

duas instituições, em relação ao acervo cartográfico, as medidas de conservação são as de 

pequenos reparos e higienização. Quanto ao tratamento técnico do acervo, na Biblioteca Rio-

Grandense é através das fichas cartográficos, e na SUPRG é feita através do catálogo de 

índice. Os documentos (plantas) na SUPRG, estão sendo feitos digitalmente. O acervo 

impresso são mantidos na Rio-Grandense em móveis de madeira e na SUPRG em metal. Ao 

serem questionadas quanto a digitalização destes acervos, como forma de preservação e 

conservação ao material impresso, e desta forma estariam disponibilizando o acervo para um 

público mais amplo, afirmaram que sim, embora as instituições no momento não estão 

disponibilizando digitalmente esses documentos, mas sim futuramente. Assim como os 

exemplos citados neste trabalho, a digitalização do acervo cartográfico em instituições como a 

Biblioteca Nacional (BN) e Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária (EMBRAPA), 

mostra uma tendência de como disponibilizar estes acervo em outro formato (digital), bem 

como preservar e conservar o material impresso. Observou-se também a necessidade de um 

maior intercâmbio com a Universidade local, bem como na divulgação do acervo 

cartográfico, devido a importância que essas duas instituições representam para sociedade. 

 

  

Palavras-chave: Acervo cartográfico. Tratamento técnico. Digitalização. Preservação e 

conservação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRATC 

 

 

The history of the civilization is written in several ways, as paintings in caves and old 

registrations, but in the period of the great navigations the cartography had its apogee. In this 

way, the present work has for objectives to identify and to evaluate, in two institutions of Rio 

Grande/RS's city, Rio-Grandense Library and the Library of the Superintendência of Porto of 

Rio Grande (SUPRG), the preservation forms and conservation of the cartographic collection, 

as well as the technical treatment and its popularization. According to the objectives, an 

exploratory research was performed, because it looked for the better approach of the problem, 

and the data were of quali/quantitativa nature. As data collection instrument was used a 

questionnaire, with open and closed questions, with an itinerary previously formulated in the 

institutions and according to the literature on the theme. The questionnaire was applied in the 

two institutions, and the data collection was developed on the following steps: visitation of 

the place to be researched; the days programming; application of the questionnaire in the 

institutions; the researcher's direct observation that it allowed to verify the systematic of the 

institutions, in the place of the cartographic collection. In this work the empiric method was 

adopted, building graphs and tables which were based in the answers of the questionnaires 

and in the visits in the two institutions. It was researched information in the literature onto the 

proposed theme for to evaluate as the institutions adopted the methods of prevention and 

conservation of its cartographic collections, and the form of technical treatment. The results of 

the research led to that in the two institutions, in relation to the cartographic collection, the 

conservation methods are only of small repairs and hygienization. As technical treatment of 

the collection, in the Library Rio-Grandense it is through the cartographic records, and in the 

SUPRG it is made through the index catalog. The documents (plants) in the SUPRG are being 

made by digitization. The collection printed are maintained in the Rio-Grandense in wood 

furniture and in the SUPRG in metal furniture. When they were questioned in relation to 

digitalization of these collections, as forms of preservation and conservation to the material of 

printed paper, and this way these would be available for a larger public, they affirmed that 

yes, although the institutions in the moment are not making available the digital form of those 

documents, but certain for a hereafter. As well the examples mentioned in this work, the 

digitization of the cartographic collection in institutions as the National Library (BN) and 

Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária (EMBRAPA), it shows a tendency of how to 

make available these collection in another format (digital), as well as to preserve and to 

conserve the material of printed paper. It was also observed the need of a larger exchange 

with the local University, as well as in the popularization of the cartographic collection, due to 

importance that those two institutions act for society. 

 

 

Word-key: Cartographic collection. Technical treatment. Digitization. Preservation and 

conservation. 
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 1 INTRODUÇÃO  

 

 

  

 A humanidade ao longo dos tempos procurou através dos sinais, pinturas em cavernas, 

deixar registrada sua existência para contar a história da civilização, desde a idade antiga até 

os dias atuais. Também no período das grandes  expansões ultramarinas européias, período 

das grandes navegações, a humanidade utilizou a cartografia como forma de registrar as 

descobertas e exploração de novos continentes de diversas formas, entre elas as cartas 

náuticas e os mapas. Neste contexto, surgiram as instituições destinadas à salvaguarda dos 

acervos, como patrimônio de uma instituição composto por diferentes objetos e materiais, 

entre eles, documentos históricos, livros, fotos, mapas, cartas náuticas e plantas .  

Embora os acervos cartográficos nas instituições tivessem muitas vezes pouca 

divulgação pelas unidades informacionais, com o advento das novas tecnologias a situação 

está mudando, principalmente com  a utilização de recursos computacionais como ferramenta, 

fornecendo ao profissional mais agilidade, recuperação, dinamização de seus serviços e um 

melhor atendimento ao seu usuário. 

 Com essas mudanças tecnológicas, o acervo cartográfico em diversas  instituições tem 

passado por essa modernização. Como no caso da Biblioteca Nacional/RJ que vem aos 

poucos digitalizando seu acervo cartográfico e disponibilizando o mesmo na forma digital, 

para que os documentos originais tenham um tempo de vida útil mais longo. 

 Nas bibliotecas Rio Grandense e da Superintendência do Porto de Rio Grande 

(SUPRG), da cidade de Rio Grande/RS, onde seus acervos cartográficos trazem valores 

históricos e culturais para o estado e país, existe a necessidade de identificar como estão e 

quais as formas que estas instituíções adotam para conservar e preservar estes documentos, 

para que as futuras gerações possam conhecer a história do Brasil e do Rio Grande do Sul 

contada na forma de mapas.   
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2- OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral: 

 

 Verificar junto às Bibliotecas Rio-Grandense e da Superintendência do Porto 

(SUPRG), o acervo cartográfico existente e suas medidas de preservação e conservação 

adotadas. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

- Verificar quais as formas que as intituições utilizam para divulgar  a informação do seu 

acervo cartográfico; 

- Conhecer a forma de tratamento técnico dado a estes acervos cartográficos; 

- Identificar junto as instituições quais os métodos  de conservação utilizadas (digitalização, 

higienização) de seus acervos cartográficos.   

 

2.3 Justificativa 

 

 O que motivou a estudar os cervos cartográficos existentes nestas duas instituições foi 

o fato que por serem constantemente visitados por pesquisadores, estudantes, historiadores, 

estes documentos, muitas vezes são expostos constantemente a agentes que podem, ao longo 

do tempo, torná-los inacessíveis à consulta. E por muitos destes mapas, cartas, plantas terem 

sido feitos a mão, em papel, com o passar do tempo, esses materiais  vão perdendo a nitidez e  

os desenhos, tendo uma tendência  a desaparecerem dependendo do papel com que foram 

desenhados. Por possuírem um valor histórico, precisam ser conservados e preservados.  

Desta modo, conhecer os tratamentos dados aos acervos e as maneiras que as 

instituições o fazem, bem como elas disponibilizam o acervo cartográfico ao seu público, e 

ainda investigar quais as técnicas são adequadas para preservação/conversação desses acervos 

justificam o estudo proposto. 
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3     CONTEXTUALIZAÇÂO 

 

3.1 Biblioteca Rio-Grandense 

 

 A cidade do Rio Grande foi fundada pelos portugueses em 1737. O português João 

Barbosa Coelho, denominado um senhor da cultura, juntamente com vinte e um idealistas 

apreciadores das letras fundam um gabinete da leitura em 15 de agosto de 1846, que se tornou 

a Biblioteca Rio-Grandense
1
. Hoje esta biblioteca é a mais antiga instituição de cultura do Rio 

Grande do Sul, e afirma-se como significativo testemunho da vocação pioneira de João 

Barbosa Coelho, seu fundador, merecendo o respeito e a reconhecimento da comunidade pela 

obra realizada, que já tem um acervo de mais de 450 mil obras, sendo que destas obras muitas 

são raras. 

 

3.2 Superintendência do Porto de Rio Grande – SUPRG 

 

 A autarquia da Superintendência do Porto de Rio Grande
2
 (SUPRG) possui forte 

atuação no extremo sul do Brasil, sendo um dos mais importantes portos no continente em 

produtividade, dotado de uma ampla infra-estrutura. O primeiro registro  de transposição da 

barra do Rio Grande é de 1737. Possui um acervo rico em documentos, plantas, livros e cartas 

náuticas, sendo que sua biblioteca surgiu pela necessidade de organizar estes documentos. 

Atualmente existe uma preocupação na conservação/preservação desse acervo.  

 

  

 

 

 

 

                                       
1
Biblioteca Rio- Grandense, acesso em:20/07/2014<http://www.bibliotecariograndense.com.br>       

2
SUPRG acesso em 20/07/2014<www.portoriogrande.com.br/> 
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4 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

 Este capítulo, mostra  diversos posicionamentos de autores de diversas áreas, como 

historiadores, bibliotecários, entre outros , sobre o acervo cartográfico e sua importância, bem 

como preservá-los e conservá-los. A digitalização é apresentada como uma forma de torná-lo 

disponível a um público maior, e de preservar e conservar o documento original. Também  

são apontadas algumas instituições que já disponibilizam o seu  acervo  no meio digital. 

 

4.1 As bibliotecas como  intermediadoras do conhecimento 

 

 As bibliotecas são vistas como intermediadoras do conhecimento, ou seja, nelas está o 

conhecimento armazenado para auxiliar no processo de aprendizado, dos estudos e pesquisas 

acadêmicas. Sendo a informação uma parte essencial para as atividades profissionais e que 

elas estejam inseridas na evolução do conhecimento, cabe ao profissional bibliotecário estar 

atento em disponibilizar a informação de forma correta e ágil nos diversos suportes 

informacionais.  

  Mey (1995) define a biblioteca como uma instituição voltada à reunião real ou 

ciberespacial, organização e disseminação do conhecimento registrado, não importando o 

nome pela qual esta instituição se denomine. A biblioteca tem como princípio, proporcionar 

aos seus usuários a escolha de caminhos e possibilidades para que tenham acessos  ao que de 

outro modo não teriam, através de alternativas, oportunidades de obter conhecimento, para 

que possam transformar o mundo em que vivem. Segundo a autora, as bibliotecas são espaços 

de liberdade para mudar a história individual ou coletiva. 

 Os profissionais bibliotecários elaboram representações dos registros de forma a 

simplificar a busca da informação, chamados signos, palavras, grupo de palavras, frases, 

imagens, números que tenham sentido. Essas informações constituiem-se em informações 

codificadas para representar o conhecimento existente em acervos, ou seja, o bibliotecário faz 

a ligação entre o usuário e o conhecimento dentro das normas que regem a sua profissão, para 

facilitar a disseminação do conhecimento existente neste espaço. 

 Vários autores definem as bibliotecas, segundo Silveira (2011), não só sendo como 

uma organização que guarda da informação, mas pode-se defini-la também como um lugar 

para práticas culturais que contemplam a memória individual ou coletiva e preservação do 

patrimônio documental, como um espaço dinâmico e vivo tendo como tarefas fundamentais, 
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colecionar, proteger, inventariar e finalmente tornar acessível à crença da cultura escrita 

(ANDRADE, 2009, p.26) 

  As bibliotecas nos últimos anos, com os avanços tecnológicos, precisaram se adaptar, e 

o profissional bibliotecário para melhor atender esses novos usuários teve  que buscar 

mecanismos para poder atendê-los. Isso abrange não somente ao acervo que está sendo 

classificado, disponibilizado atualmente como os livros, mas também o acervo cartográfico 

que esta passando por mudanças nas bibliotecas. 

 

4.2 Conceitos de materiais cartográficos. 

 

 A definição de materiais cartográficos está presente no Código de Catalogação Anglo-

Americano (AACR, 2002), no capítulo 03-Regras Gerais é conceituado que materiais 

cartográficos incluem materiais que representam, no todo, ou em parte: a terra e qualquer 

corpo celeste como mapas em duas ou três dimensões e plantas, inclusive mapas de lugares 

imaginários, cartas aeronáuticas, náuticas e celestes, atlas, globos, diagramas de bloco, seções, 

fotografias aéreas para fins cartográficos e vistas panorâmicas. Segundo a Associação 

Cartográfica Internacional (ACI) de 1966, define como material cartográfico: “ é um conjunto 

de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que tem por base o resultado de 

observações diretas e de análise da documentação que se voltam para elaboração de mapas, 

cartas e outras formas de  expressão e representação de objetos fenômenos  e ambientes 

físicos e sócio-econômicos, bem como sua utilização”. 

 A cartografia, de acordo com Friedmann (2003), está relacionada  a desenho de mapas, 

mas com o decorrer do tempo passou a significar a arte, a técnica e a ciência da elaboração de 

mapas e representação da superfície terrestre. O mesmo autor afirma que a cartografia 

transforma e converte as grandezas geodésicas e fatos geográficos referentes à superfície 

terrestre, em conjuntos harmoniosos de informações gráficas e geométricas que são os mapas. 

as cartas topográficas, cartas náuticas e outros mapas de usos específicos. Tantos os mapas 

quanto às cartas topográficas são representações da superfície terrestre, porém as escalas, as 

finalidades e abrangência destas representações são bastante distintas entre si.  

Os mapas estão cada vez mais presentes nos mais variados trabalhos e em diversas 

áreas do conhecimento. Por isso, é necessário salientar sua importância bem como, o seu 

significado. Para tanto, Sanchez (1973) diz que o mapa resulta de um levantamento preciso, 

exato da superfície terrestre, mas em escala menor apresentando um número de detalhes em 
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relação à carta. Os limites do terreno representado coincidem com os limites político-

administrativos, sendo que o título e as informações complementares são colocados no 

interior do quadro de representações que circunscreve a área mapeada. Joly (1985) conceitua 

mapa como sendo uma representação geométrica plana, simplificada e convencional, do todo 

ou de parte da superfície terrestre, numa relação de similitude conveniente denominada 

escala. O referido autor considera também que o mapa é a representação sobre uma superfície 

plana, folha de papel ou monitor de vídeo, da superfície terrestre, que é uma superfície curva.  

Duarte (1991) remete a outra concepção de mapa, como sendo, uma representação gráfica, 

geralmente retratando uma superfície plana e em determinada escala de características 

naturais e artificiais, terrestre. A cartografia: 

[…] é uma ciência porque é a expressão gráfica, para atingir uma exatidão 

satisfatória. Procura um apoio científico que se obtém pela coordenação de 

determinações astronômicas e matemáticas […] (BASTOS, 1977 p.15).   

 

 A autora  posiciona-se como a cartografia sendo ciência, porque para que o mapa seja  

elaborado exige um conhecimento em áreas específicas, como a matemática e a astronomia. A 

cartografia como estudo apresenta convenções que denomina-se como conjuntos de  

símbolos, cores, tipos de terras, que vem em auxilio para interpretar os mapas. Através destas 

simbologia padronizada é que pode-se então, lançar  no desenho os aspectos políticos, 

econômicos e culturais de uma  determinada área, com isso ratifica-se porque a cartografia 

passou de arte para um estudo científico. 

 O Comitê Francês de Cartografia juntamente com  a Associação Internacional de 

Cartografia e a Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) definem: “Cartografia é o conjunto de estudos e de operações científicas, 

artísticas, intervindo nos resultados das observações diretas ou da exploração de uma 

documentação, tendo em vista a elaboração e estabelecimento de mapas, plantas e outros 

modos de expressão, assim como sua utilização”. Desta maneira, o acervo cartográfico possui 

sua importância como fonte de informação para todos os que o procuram para suas pesquisas. 

 Bastos (1997) em seu artigo classifica os elementos que compõe o acervo cartográfico 

como:  

 - Mapa/Carta: representação gráfica  de uma parte ou toda a superfície terrestre, ou de 

um corpo celeste, desenhado num plano, em escala reduzida, de tal maneira que qualquer 

ponto no desenho corresponda a uma posição geográfica celeste. As palavras “mapas” e 
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“cartas" não representam  uma diferença rígida, podendo-se usar tanto uma quanto a outra 

designação. 

 Segundo Oliveira apud Caribé (1987, p.318), define-se carta náutica como a 

representação em um quadro hidrográfico, mais ou menos detalhado dos elementos 

necessários à navegação. Buscando através de autores e órgãos institucionais sobre o 

conceito, não pode-se deixar de citar  o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

1998) que conceitua os  elementos que compõe o acervo cartográfico como: “Mapa” é a 

representação plana, em diferentes escalas, delimitação de acidentes  naturais, bacias, 

chapadas, planaltos, para fins temático, culturais, ilustrativos, análise qualitativa ou 

quantitativas genéricas. “Carta” é a representação plana, em escalas médias ou grandes, 

desdobramentos em folhas articuladas de maneira sistêmica, com avaliação precisa de 

direções distantes e localização  de pontos, áreas  detalhadas, considera  a curvatura terrestre. 

“Planta” é o caso particular de uma área limitada, desconsidera a curvatura  terrestre, é em 

escala grande (1500 a 1200), com grande número de detalhes.  

                

4. 3  Cartografia no Brasil 

 

A história da cartografia no Brasil, teve  influência de outros países, mas  foi de  

Portugal a maior influência, devido a expansão ultramarina e as navegações, marcando  

profundamente o caráter utilitário da cartografia de Portugal colonialista.  A cartografia está 

relacionada à descoberta do território brasileiro, sendo os mapas objetos importantíssimos 

para os registros  e exploração do território. Também  eram chamados de mapas territoriais de 

vegetação, náuticos, entre outros. 

 Segundo Archela (2000), a cartografia no país tem  cinco momentos: 

 O primeiro inicia  do séc. XV até 1933; 

 O segundo (1934 até 1945), destacando-se  a implementação do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística-IBGE, num esforço de mapear  todo território brasileiro; 

 O terceiro (1946 a 1969), início do desenvolvimento das novas tecnologias; 

 O quarto momento (1970 a 1989), desenvolvimento da engenharia cartográfica e 

projetos; 

 Em 1990,  popularizações da cartografia brasileira e cartografia digital; 

 No ano de 1999, criação da Comissão de Cartografia Militar - COMCARMIL, cujo 

objetivo era coordenar as atividades de cartografia de interesse militar em território nacional; 
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 Em 2000, reativação do Conselho de Cartografia (CONCAR) no Ministério de 

Planejamento, Orçamento e Gestão pelo decreto S/Nº 10 de maio de 2000, e pelo 

decreto 4.781 de 16 de julho de 2003, 

 Em 2003, lançamento do CBER 2B, o terceiro  satélite de cooperação espacial 

brasileira. 

A autora também salienta que  nos últimos  anos há uma  intensificação em  eventos  

ligados à cartografia, cujo a disseminação desta, tem gerado vários debates teóricos e 

técnicos, planejamento que contribuem para o profissional na área da cartografia. 

 Os debates apontam para as dificuldades que muitas instituições  públicas apresentam 

quanto  ao cumprimento das ações que envolvem  a cartografia. Também neste sentido, são 

evidenciadas  a inexistência de uma fiscalização técnica de atividades cartográficas e as 

discussões dos avanços tecnológicas envolvidas  na qualificação profissional. Dentro destas 

discussões, o profissional da informação também está presente devido ao aumento da 

disseminação do acervo cartográfico em nosso país. Existindo a necessidade de que os 

profissionais das unidades informacionais também estejam atentos ao acervo cartográfico 

impresso e digitais, e a evolução de novas áreas relacionadas ao acervo, como exemplo o 

geoprocesamento quanto as formas de preservação e conservação dos dois suportes. 

 

4.4 Conservação e preservação  do acervo cartográfico. 

  

A conservação e preservação do acervo estão baseadas fundamentalmente em uma 

administração segura dos acervos quanto aos recursos adequados e às técnicas apropriadas, 

para prolongar a vida útil dos suportes de informação.  

Entende-se atualmente também como preservação e conservação  a mudança dos 

formatos físicos, onde as informações são transferidas de uma matriz para outra, como forma 

de se estender a vida física dos documentos. Para Cassares (2000): 

 Preservação: É um conjunto de medidas e estratégias de ordem administrativa, 

política e operacional que contribuem direta ou indiretamente para a preservação da 

integridade dos materiais. 

 Conservação: É um conjunto de ações estabilizadoras que visam desacelerar o 

processo de degradação de documentos ou objetos por meio de controle ambiental e 

tratamentos (higienização, reparos e acondicionamento). 
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Marisco (2004),  em seu trabalho sobre conservação e restauração de mapas da 

Biblioteca Nacional (BN), descreve as técnicas  da International  Federation of  Library 

Associations and Institutions (IFLA) e da Council on Library and Information Resources 

(CLIR), para preservação e conservação do acervo de mapas raros da BN. As etapas de 

tratamento de conservação envolvem o diagnóstico do estado da obra, a limpeza manual de 

sujidade com pó de borracha e trinchas, a remoção manual de pontos de oxidação e de 

excrementos de insetos, a consolidação de pequenas áreas de rasgos rasgos, a planificação de 

vincos e dobras e o acondicionamento, e essas técnicas normalmente são os padrões para esse 

tipo de acervo. 

 

 4.5 Universo da digitalização 

 

Miriam (2004)  em seu artigo define “ a função primordial de uma digitalização é  sua 

extroversão, seja através de sua reprodução em publicações, seja na possibilidade de acessos, 

múltiplos e simultâneos, presenciais ou a distância”, ou seja,  a função da digitalização  é  a 

acessibilidade, mas para isso é necessário entender esse universo da digitalização de como é 

feita e qual e o seu público alvo. O Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) elaborou um 

manual de recomendações para digitalização de documentos, onde nele contém 

recomendações para a digitalização,  que descreve: 

 Público alvo- Instituições integrantes  do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR)  e 

demais  responsáveis pela custódia de  acervos documentais públicos ou privados, a 

organização pode utilizá-lo como referência; 

 O que  a recomendação trata: captura digital  em imagens de documentos planos; 

 Encadernados, impressos, manuscritos, mapas, plantas, desenhos, gravuras, cartazes 

micro formas, dispositivos, negativos, cópias e ampliações fotográficas; 

 Padrões e boas práticas mínimas para a captura digital de imagens e produção de 

matrizes. 

A mudança do suporte impresso para o digital disponibiliza para as bibliotecas uma 

melhor gestão de espaço físico, de acesso maior às coleções que antes eram restritas, maior 

visibilidade da instituição e do acervo; a redução do espaço de armazenamento permite acesso 

à distância aos acervos documentais, possibilitando grande parte da comunidade científica, 

estudantes e pesquisadores a terem contato com esse acervo. Conforme a quinta lei da 
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biblioteconomia, pode-se então exemplificar que nestas evoluções em que as bibliotecas estão 

passando, para melhor disponibilizar e disseminar este ativo segundo Ranganathan: 

É um fato biológico, indiscutível que  somente um organismo que se  

desenvolve é o que sobrevive, {…}a quinta lei chama a nossa  atenção para 

o fato de a biblioteca, como instituição, possuir  atributos de um organismo 

em crescimento […] absorve a matéria nova, elimina matéria antiga muda   

de tamanho e assume novas aparências (RANGANATHAN  2009, p.241). 

 

Segundo  a quinta lei da biblioteconomia, da necessidade que a biblioteca  tem de  se  

renovar,  pode-se salientar no contexto do acervo cartográfico, precisa estar em constante   

mudança, como forma preventiva de conservação e preservação do material impresso a 

assumir uma nova aparência, no caso a troca do suporte impresso para nova aparência  

eletrônica, alterando o tamanho e a forma. Preservando assim, o original a perdurar seu tempo 

de vida útil dado a transformação e adaptação que como um organismo a biblioteca necessita 

frente às novas tecnologias. Sendo que o profissional deve estar em constante 

aperfeiçoamento, para poder disponibilizar novas formas de atender e disseminar as 

informações deste  acervo, mesmo que muitas vezes seja um usuário diferenciado (como por 

exemplo, topógrafos, historiadores e engenheiros).  

Segundo Amaral (2002), a digitalização é uma das medidas utilizadas em arquivos e 

bibliotecas para proceder à informação de seus acervos, ou seja, o autor aponta que a 

digitalização é uma das formas que se utiliza para difundir as informações dos diversos tipos 

de documentos, em seus acervos, bem como uma maneira de transpor os dados 

informacionais de um suporte para o outro. 

Desta maneira pode-se apontar que a digitalização dos documentos é uma ação 

iminente aos processos atuais, que buscam a eficiência em suas tarefas e facilidade de 

recuperação destes documentos, já que o suporte digital é fruto de um avanço dos sistemas  

informacionais. Neste sentido, a tendência é de que o acervo seja informatizado em quase 

todas as bibliotecas, e isto depende de vários fatores, entre eles, profissional capacitado, 

investimento em tecnologias e recursos financeiros, depende também  das necessidades de 

cada instituição e suas prioridades. 
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4.6 Equipamentos  

 

O profissional em  biblioteconomia  deve ter  a base necessária dos instrumentos para 

a digitalização, já que com o advento das novas tecnologias,  a digitalização dos documentos 

impressos vem sendo feita  em várias instituições 

É importante mostrar as etapas para melhor entendimento e diferenças dos métodos  

impresso e digital. O uso destas tecnologias é um recurso utilizado para armazenar e preserva 

o acervo das bibliotecas e ao mesmo tempo dar acesso ao seu acervo, e pode-se dizer que ao 

digitalizar estes itens eles receberão  um novo  formato analógico para o digital, segundo   

Oliveira  (2008): 

 […]  da necessidade do bibliotecário ter as noções básicas necessárias para  a 

digitalização de materiais em formato de texto, mapas, ilustrações e este     

conhecimento segundo a autora[.] auxilia entender este processo dos 

caminhos para montar este sistema (OLIVEIRA, 2008). 

 

O processo de reformatação, ou seja, transpor os dados informacionais de um 

determinado suporte para outro, tendo como exemplo deste processo  a digitalização,  propicia 

meios de se codificar o documento, seja através  de scanner ou de uma  máquina digital, 

disponibilizando desta maneira uma forma de imagem, texto ou som para serem armazenados, 

transmitidos e recuperados  em sistemas computadorizados, segundo Oliveira (2008). O 

resultado deste processo, não substitui a informação armazenada no suporte original, ela passa 

a ser um novo mecanismo de acesso e conteúdo informacional, ajudando assim na 

preservação dos originais, reduzindo o contato com o material, bem como facilitando a 

pesquisa.  

No processo de digitalizar os documentos são necessários equipamentos específicos  

como: 

 Scanner ou câmara digital para capturar e converter a imagem; 

 Computador para processá-la e armazená-la; 

 Softwares para captura e manipulação de texto e imagens; 

 Impressora ou um monitor para visualizar a imagem. 
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4.6.1  A importância de  digitalizar o acervo cartográfico. 

 

Como profissionais que trabalham diariamente com a informação, o bibliotecário  

precisa disponibilizar a informação ao seu usuário, seja ele, um público específico ou não, 

sendo assim,  precisa buscar meios de levar estas informações, difundir, organizar, para o 

usuário, seja  em uma biblioteca escolar, seja numa biblioteca privada ou  institucional . 

O acervo cartográfico abrange um público muitas vezes difereciado da rotina  de uma 

biblioteca, e que é composto por: 

 Pesquisadores 

 Profissionais nas áreas interdisciplinares; 

 Historiadores. 

 Topógrafos 

 Engenheiros.  

Segundo o CONARQ, a digitalização é dirigida ao acesso, difusão, e preservação do 

acervo documental, na qual o acervo cartográfico faz parte. Sendo assim a importância de 

digitalizar compreende: 

 Contribuir para o amplo acesso e disseminação dos documentos arquivísticos por meio 

da Tecnologia da Informação e Comunicação;

 Permitir o intercâmbio de acervos documentais e de seus instrumentos de pesquisa por 

meio de redes informatizadas; 

 Promover a difusão e reprodução dos acervos arquivísticos não digitais, em formatos e 

apresentações diferenciados do formato original; 

  Incrementar a preservação e segurança dos documentos arquivísticos originais que 

estão em outros suportes não digitais, por restringir seu manuseio. 

Para o presente estudo, procurou-se na literatura exemplos de unidades de informação 

pertecentes a diversos segmentos. Para evidenciar os objetivos deste trabalho, uma das 

empresas que pôde-se referenciar é a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária 

(EMBRAPA), e são destacados  no Quadro 1  os usários que utilizam suas unidades de 

informação. 

Segundo Fugisawa e Pontes (1996),  sobre o conceito de informação  que une esses 

usários à empresa e as unidades de infomação, “ A informação é o elo que une a EMBRAPA,  
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a seus  principais usuários, tendo como mediadores principais os profissionais nos  setores  de 

difusão de tecnologia e nas bibliotecas”. Neste sentido, pode-se salientar que a conjunção de 

diversos profisionais que lidam com a informação e suas medidas preventivas do acervo 

cartográfico contribuirá para diminuir as perdas, protegendo o formato original e ao mesmo 

tempo possibilitando  abranger  um público maior. 

 

Quadro 1: Formação  profissional dos usuários da Empresa Brasileira de Pesquisas 

Agropecuária 

Tipos  de usários Formação  profissional 

Pesquisadores Pesquisadores com gradução em mestrado, 

doutorado, pós doutorado. 

Pessoal de apoio  Estudantes, administradores 

Fonte: Fugisawa e Pontes  (PUCCAMP/1996)  

 

A EMBRAPA com a preocupação de manter seu acervo cartográfico preservado e 

conservado, e ao mesmo tempo torná-los acessíveis ao um público maior, evitando assim, um 

desgaste em seu acervo impresso, redigiu um documento onde esclarece as condições 

mínimas para a digitalização  do acervo, devendo observar  as seguintes situações: 

 Tipo e categoria do recurso; 

 Data (quantos anos tem? Sabe quando foi feito?); 

 Tamanho e dimensões físicas  

 Tipo de suporte (papel, madeira, couro, combinação de materiais); 

 Estrutura do material; 

 Condições de preservação. 

Sendo uma empresa que tem como a pesquisa uma meta, a preocupação com seus 

documentos, se faz um modelo a seguir. Por esse motivo, a empresa em 2006 formulou um 

guia de digitalização, de documentos, que tem por objetivo auxiliar aos profissionais que 

utilizam a informação. 
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Nascimento (2006) juntamente com sua gerente de informação, no ano 2005 

começaram a atualizar os dados, feitos em 2001 pela equipe. A autora descreve a finalidade 

do guia como um modelo de referência: 

O propósito deste documento é oferecer orientações básicas e prover 

recomendações mínimas necessárias à digitalização de materiais em 

formatos de texto, fotografia, mapas e ilustrações. Este guia não deve ser 

considerado como o melhor padrão disponível para digitalização[…]. 

(NASCIMENTO,2006,p.4). 

Tais iniciativas como estas é um começo, para transformar e disponibilizar as 

informações cartográficas a fim de compartilhar o conhecimento, que é a grande  questão, 

torná-las acessíveis à todos, é um desafio ao profissional  bibliotecário que trabalham nas 

unidades informacionais. Segundo Nascimento (2006), essas ações irão aumentar a 

interoperabilidade entre os diversos repositórios de conteúdos digitais, assegurar 

acessibilidade aos recursos através do uso de  padrões, possibilitar o uso dos materiais por 

diversos públicos, incorporar procedimentos que estimulam a preservação dos materiais 

originais.         

Em contrapartida, o acervo on line, mesmo facilitando o manuseio e a visibilidade dos 

mapas, não substitui o acervo material que, segundo Kantor (2010) deve ser utilizado como 

objeto de estudo complementar. “Na verdade, até mesmo para fazer a catalogação da cópia 

digital precisa-se ver e medir os originais. Há detalhes que só podem ser vistos a partir da 

cópia original, por exemplo, a forma de impressão, tipo de prensa ou forma de gravação, 

fibras e marcas d’água do papel, forma de coloração etc”. Por outro lado, continua a autora 

que o manuseio da cópia digital amplia a capacidade de leitura dos topônimos, textos e 

indicações técnicas. Kantor (2014)  em entrevista  afirma que:  

Minha curiosidade intelectual não se limita à formação  de um discurso  

indenitário, pretendo pelo contrário desvendar os trânsitos das formas de 

apropriação social, e uso políticos, das narrativas históricas, cartográficas,   

interessa-me em confrontar as diferentes formas de constituir à memória do 

passado para liberar imaginação e um passado presente. 

 

A  autora deixa  claro seu ponto de vista, que é uma unanimidade  entre os principais 

pesquisadores, a preocupação em  disponiblizar o acervo cartográfico a todos, independente 

de questões que não sejam de cunho investigativo, científico e interdisciplinar. 

Faria (2014), quando consultada pela autora do presente trabalho, sobre a importância 

de digitalização, preservação e conservação  do acervo cartográfico  a autora  respondeu:  
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“Gostaria de escalarecer que suporte significa o material que foi utilizado para a produção do documento 

cartográfico, como: papel, pergaminho, tecido, madeira, plástico, xilogravura (matriz madeira), gravura em 

metal (matriz chapa), litografia (matriz pedra,) e o acervo impresso do Brasil e de outros países justifica a sua 

preservação e digitalização? Sim,  porque a cartografia tem acompanhado e registrado o desenvolvimento e o 

progresso da civilização, como o advento do comércio entre os homens, descobertas de novas terras e riquezas 

minerais, conflitos e guerras, disputa pela posse territorial entre senhores e nações, novas tecnologias nos 

meios de comunicação (telégrafos, ferrovias, rodovias, transportes marítimos e aéreos), melhoria dos processos 

de mapeamento e sua extensão aos espaços extraterrestres etc.  Exemplos de mapas dos séculos XX e XXI: - 

mapas de guerra da I e II Guerra Mundial, conflitos no Oriente Médio e Leste Europeu etc;- novas divisões 

políticas e administrativas de um continente, país, estado ou município. Nos continentes temos na Ásia a criação 

do Estado de Israel, no Leste Europeu as Repúblicas da Eslovênia, Croácia, Bósnia, Macedônia, Herzegovina, 

Sérvia e Montenegro que se tornaram independentes da Iugoslávia entre 1992 e 2006. No Brasil temos criação 

de novos Estados de Mato Grosso do Sul e Tocantins, além dos antigos Distritos Federais se transformarem em 

Estados, e o antigo Distrito Federal de Fernando de Noronha passou a pertencer ao Estado de Pernambuco, no 

século XX. Quanto aos municípios, alguns foram elevados a categoria de distritos para municípios, entre os 

séculos XIX e XX, ocorrendo às vezes, mundança de seus nomes, além de muitas  cidades mudarem nomes de 

suas ruas por diverso motivos. Com referência à impressão, muitos mapas tiveram poucas 

impressões, desaparecendo seus exemplares com o decorrer do tempo, em menos de 10 anos. Assim, a sua 

preservação é necessária (informação  via email em 10/07/2014). 

 

4.6.2 Biblioteca Nacional - acervo cartográfico 

 

Gustavo Capanema, ministro da Educação no período de 1937, discorreu sobre a 

Biblioteca Nacional: 

Todos os países cultos do mundo se esmeram em manter os seus grandes 

estabelecimentos de cultura (bibliotecas, museus, arquivos, etc) em estado de 

primorosa conservação, dotando-os, cada dia mais, de elementos novos, que 

os elevem na utilidade nacional e no conceito internacional. A nossa 

Biblioteca Nacional é uma instituição que poderia ocupar o lugar de relevo 

entre os grandes estabelecimentos culturais do mundo. Fundada ao tempo de 

D João VI, e deste logo provida de avultado números de obras de raro valor, 

ela se enriqueceu consideravelmente na monarquia e no período republicano. 

O seu patrimônio bibliográfico é hoje enorrme e precioso (CAPANEMA, 

1937 p.28). 

 

Neste sentido, a Biblioteca Nacional vem desenvolvendo um trabalho de revitalização 

do seu  acervo cartográfico, como forma de preservar e conservar os documentos originais. 

Uma iniciativa da Fundação da Biblioteca Nacional (FBN), assim como sites de mapas  



29 

 

históricos disponibiliza seu acervo, o site da biblioteca digital guarda mapas, manuscritos de 

importantes geógrafos como João Teixeira Albarnoz, Matheus Seutter
3
. Segundo a diretora do 

centro de referência e difusão da FBN, Mônica Rizzo, “a coleção foi  e ainda é constituída por 

meio de compras, doação, permuta, eo acervo cartográfico  da Biblioteca Nacional em termos 

genéricos são mais de 22.000 mapas, 2.500 atlas, além de inúmeras  obras de referência, 

dividida em coleções, e o acervo abrange cronologicamente, desde o séc. XV com uma  

preciosa coleção de 1486 de geografia de Ptolomeu até o séc. XX”.  

Conforme Pinto (2010), nesse acervo, inclui-se material de extrema relevância para a 

história não só do Brasil, mas de todo o império ultramarino português, e também para o 

estudo da técnica cartográfica e suas mudanças no passar dos séculos. Este processo feito pela 

instituição conforme salienta a diretora do centro referência e difusão ( FBN), Faria (2014), 

mostra a importância de se preservar e conservar  os documentos, no caso os mapas, cartas 

náuticas e plantas, que contenham fatos que compreendem nossa história desde o 

descobrimento do país, a descobertas de novas terras, desbravadas e documentadas. Trabalho 

desenvolvido pelos artistas contratados que utilizavam de sua habilidade de desenhar  para 

retratar com precisão cada detalhe a flora e fauna brasileira. Todo esse material requer uma 

atenção especial por ser feito da forma artesanal, ou seja,  desenhados a mão, pintados com 

tintas muitas vezes feitas de forma natural, assim fazer uso de novas tecnologias contribuirá 

para a sua conservação e preservação. E em contrapartida beneficiará  a todos os usuários que 

antes não tinham  outra forma de acessar, senão a de  consulta local.  

Nesse aspecto, o acervo cartográfico possui um valor histórico e cultural, como por 

exemplo, as sucessivas edições da Geografia de Ptolomeu, da qual a edição mais antiga 

presente é a de 1486, com mapas xilogravados e aquarelados. Há trabalhos de cartógrafos e 

impressores famosos, como Ortelius,
4
 cujo Theatrum orbis terrarum têm-se diversas edições 

dentre as coleções que compõe o acervo. Entre elas a do abade Diogo Barbosa Machado
5
 

constituída pelo atlas factício intitulado Mapas do Reino de Portugal e suas conquistas. Foram 

reunidos, recortados e dispostos pelo bibliófilo
6
 cerca de duzentos documentos, entre mapas, 

plantas de fortalezas e material iconográfico, constituindo, por sua vez, uma série de 

fundamental importância por retratar a geografia não só de Portugal, como do Brasil, África e 

Ásia. O atlas faz parte do material oferecido ao rei D. José I, como forma de compensá-lo pela 

                                       
3
 Geógrafo, cartografo 

4
 Cartógrafo,cosmografo (1517-1598). 

5
 Escritor e bibliográfo 

6
 Individuo que adora livros 
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perda da Real Biblioteca destruída pelo terremoto que devastou Lisboa em 1755. Segundo 

Faria (2010), o que chama atenção sobre esta coleção não somente por seu valor histórico, mas 

que na grande maioria  são documentos  gravados em metal, disponibilizado pela Biblioteca 

Nacional em 2010 na forma on line,  no ano que a BN completou 200 anos. 

Há ainda a coleção Pedro de Angelis
7
, composta por 93 mapas, relativos a questões de 

fronteiras entre domínios de Portugal e Espanha na América do Sul, missões jesuíticas, 

fortificações no Gran Chaco e expedições ao interior do continente, todos de interesse para o 

estudo da formação dos países da América do Sul. Outra coleção que merece destaque é a 

Coleção Dona Teresa Cristina Maria
8
. Resultado da doação feita pelo imperador D. Pedro II, 

percebe-se os múltiplos interesses do último monarca brasileiro, na sua coleção de mapas 

manuscritos do século XVI, material cartográfico das comissões de fronteira, planos de 

batalhas da Guerra do Paraguai, plantas de diversos projetos urbanísticos e curiosidades 

científicas da época, como um dos primeiros mapas a mostrar a nascente do Nilo. 

Percebe-se que todo o estudo feito em relação à salvaguarda dos acervos tanto livro, 

mapas, manuscritos, tem  importância já que desde os tempos antigos a instituição biblioteca, 

assim como as demais construções sofrem danos tanto de ordem política (guerras, atentados), 

como climática, como salienta a diretora FBN. Já visto anteriormente a necessidade de planos 

de salvaguarda e sinistros em bibliotecas, como as mudanças climáticas e terremotos, é uma 

preocupação dos profissionais bibliotecários estarem sempre atentos à esses problemas , para 

poder preservar e conservar o que já existe do acervo cartográfico, bem como as obras raras, 

exemplo acima da Real Biblioteca  destruída pelo terremoto em 1755. 

A  Biblioteca Nacional tem desempenhado um papel importantíssimo para a sociedade 

brasileira, tendo sua preocupação com  a memória de nosso país, como pode-se perceber ao 

longo do texto acima, a importância deste acervo cartográfico , também para o nosso estado, 

porque conta uma parte desta história do Rio Grande do Sul, diversos historiadores descrevem 

o monarca como um homem ansioso pelo conhecimento. 

 Entre tantos projetos com que a Biblioteca Nacional vem desenvolvendo ao longo dos 

anos de implantação para conservação e preservação do acervo cartográfico, não pode-se 

deixar de exemplificar o projeto de conservação de coleção de mapas raros, pertencentes ao  

seu acervo. Um projeto em parceria com os vários  profissionais e instituições, trabalho que 

                                       
 
7
 Principal figura da ciência histórica da Argentina,historiador,recopilou e publicou documentos  

inéditos,periódicos,crônicas etc. 
8
 Terceira e última princesa imperial do Brasil-esposa D.PedroII 
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conta com a participação de bibliotecários e historiadores, que com seus conhecimentos 

profissionais ajudaram, na identificação, pesquisa histórica, descrição iconográfica, 

catalogação dos mapas, e a inserção na rede virtual, fazendo com que mais pessoas tivessem 

acesso e ao  conhecimento deste acervo.  

Devido  a importância que este acervo tem para com a sociedade e ao país, atualmente 

diversas instituições nos últimos anos estão digitalizando seus acervos, como forma de  

disponibilizá-los para a sociedade e preservá-los  no seu formato original, conforme buscou-se 

dentro da literatura, mostrar  o que está sendo feito em diversas instituições com seus 

documentos cartográficos, citando-as  como de fato o assunto é de relevância para  a 

sociedade. 

 

4.6.3  O papel do bibliotecário 

 

O bibliotecário entre  muitas das atividades que faz parte do seu  dia a dia, o acervo 

cartográfico também requer a sua atenção, como cita Marsico (2003): 

[...] Cabe aos bibliotecários e historiadores, a identificação, a pesquisa 

histórica, a descrição, a catalogação dos mapas, inserção dos resultados na 

rede virtual de cartografia estruturada conforme o Código de Catalogação 

Anglo Americano (MARSICO, 2003, p.2). 

 

A  autora chama atenção que este tipo de documentação é uma das tarefas do 

bibliotecário, onde há uma necessidade de trabalhar com outros profissionais, que  

comumente chama-se de interdisciplinalidade. Esta interligação propicia uma troca de 

conhecimentos auxiliando nos registros do acervo, ou pode-se dizer no tratamento 

biblioteconômico conforme exemplo : 

 Tratamento de forma exaustiva; 

 Informação da área geográfica; 

 A  autoridade e, técnica do desenho; 

 Período em que o mapa foi elaborado; 

 O período representado  no mapa, dados  matemáticos (escala, meridiano de origem, 

rosa dos ventos). 

 Catalogação dos mapas. 
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Desta maneira, a autora aponta que “é do dialogo técnico científico entre as três áreas 

(´Biblioteconomia Cartográfica, História Colonial, Preservação de Documentos e Planos de 

Caráter Artístico sobre Papel) que emergem os procedimentos e as prioridades do tratamento 

do acervo cartográfico”  (MARSICO 2003). 

Segundo Ferreira (2011) independentemente das ferramentas, o bibliotecário deve 

construir uma consciência de preservação do seu acervo, construindo uma forma de  

estabelecer critérios e ações que colaborem com a manutenção da informação. Os  

profissionais bibliotecários que tem como tarefa primordial levar a informação a diversos 

tipos de usuários, bem como  de pesquisar e manter-se  sempre atualizado sobre as novas 

tecnologias. Faz parte das habilidades do  profissional gestor, ter o conhecimento de como as 

principais  funções em uma instituição são administradas , entre elas , verificar  como está o 

acervo, sua qualidade, suas formas de serem  transmitidas aos usuários, inclusive o acervo 

cartográfico pertencente à unidade de informação. 

Neste sentido,  a formação do bibliotecário ao longo do curso de biblioteconomia  para  

exercer em uma unidade de informação sua profissão conta com  disciplinas  como: História 

do Rio Grande do Sul, História  Brasil Contemporâneo, Multimeios, Catalogação, Indexação, 

Classificação, Fontes de Informação, Análise de Software, neste caso auxiliando o 

profissional  a conhecer os sistemas que facilitam a utilização em uma unidade de informação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

5  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

Este trabalho buscou verificar os aspectos definidos pelos objetivos, os quais 

abrangem a conservação e a preservação do acervo cartográfico, visando a digitalização como 

uma ferramenta para disponibilizar o material cartográfico a  um público mais amplo. Outro 

ponto que envolve a pesquisa nas instituições, foi como a preservação e a conservação dos 

originais são realizadas, e a forma que é feito o tratamento técnico dos acervos. 

 

5 .1  Tipo de pesquisa 

 

 Segundo os objetivos é uma pesquisa exploratória, pois busca melhor aproximação do 

problema, tornando-o mais claro a medida que se conhecem os procedimentos adotados  

(APOLINÁRIO, 2006 ). 

 

5.2  Instrumento para coleta de dados 

 

Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário, pois de acordo 

com Marconi e Lakatos (2010)  o questionário é constituído por uma série ordenada de 

perguntas que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. Segundo 

Adler e Adler (1994), o procedimento inicia-se  com a escolha do local a
 
ser observado, 

orientado pelo interesse teórico num dado fenômeno ou pela facilidade de acesso.  

O questionário é uma técnica  utilizada pelo contato direto com as pessoas a serem 

observadas ou objetos. O questionário com perguntas abertas e fechadas (conforme 

apresentado no Apêndice A), foi utilizado como um instrumento com um roteiro previamente 

formulado nas instituições, e também recorrendo as fontes bibliográficas sobre o tema. 

 

 

5.3  Abordagem da pesquisa 

 

Os dados  são de natureza quali/quantitativa. Segundo Gaskell (2002) “a pesquisa 

qualitativa fornece dados básicos para desenvolvimento e compreensão das relações entre os 

autores sociais e sua situação”. O termo quantitativo na literatura apresenta diferentes 
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significados, no campo das ciências sociais compreende um conjunto de diferentes técnicas 

interpretativas que visam descrever, codificar os componentes de um sistema complexo de 

significado, conforme contextualiza por Neves (1996).  

 

5.4  Amostra da população 

 

O questionário foi aplicado na  Biblioteca Rio-Grandense para três bibliotecárias, um 

administrador, uma acadêmica do curso de biblioteconomia e dois auxiliares de 

biblioteconomia, indicados pelo administrador da biblioteca. 

Na Biblioteca da SUPRG foi aplicado o questionário para uma bibliotecária, dois 

arquivologista, um estudante do curso de biblioteconomia  e dois engenheiros, indicados pela 

bibliotecária responsável, embora tenha aplicado o questionário para sujeitos diferentes optou-

se por  realizar  a coleta unica 

 

5.5 A coleta dos dados 

 

A coleta dos dados  do presente trabalho foi desenvolvida conforme as etapas a seguir: 

 Visitação do local a ser pesquisado para poder sistematizar e implementar a pesquisa, 

entrega dos documentos  de apresentação do  dicente do curso de biblioteconomia  nas  

instituições  escolhidas; 

 Agendar dias para  aplicação o questionário nas instituições; 

 Aplicação do questionário durante o turno da tarde e da manhã na Biblioteca Rio-

Grandense para os bibliotecários, administrador,  auxiliar de bibliotecários, nos dias 

30/07/2014 ; 15/05/2014; 28/09/2014; 07/11/2014; 

 Aplicação do questionário aplicado na biblioteca SUPRG, com hora marcada pela 

bibliotecária na parte da tarde e  manhã  nos dias 04/09/2014; 10/08/2014 (manhã)  e 

01/10  

 Observação direta do pesquisador que permitiu verificar  a sistemática das instituições,  

no local do acervo cartográfico; 

 As instituições foram também visitadas em outros períodos para esclarecimento e 

dúvidas quanto  ao acervo cartográfico, e permissão para fotografar as plantas e  

mapas. 

. 
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5.6 Método de análise dos dados 

Neste trabalho foi adotado o método empírico, sendo confeccionados gráficos e 

tabelas baseados nas respostas dos questionários e nas visitas nas duas instituições. Pois 

segundo Apolinário (2006), o pesquisador adquire experiência sobre um determinado assunto 

através dos estudos teóricos e práticos, interação com outras pessoas, organizando seu 

pensamento, tomando decisões administrativas e obtendo conclusões de fatos concretos. 
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6  ANÁLISE  DOS DADOS  

 

Para o presente estudo  foi utilizado a coleta de dados na biblioteca Rio-Grandense e 

na Biblioteca da Superintendência do Porto (SUPRG), ambas  localizadas no município de 

Rio Grande /RS, por meio de questionário elaborado com base nos objetivos do trabalho, com  

perguntas abertas e fechadas.  

Na primeira parte do questionário, as informações obtidas foram em relação aos dados 

cadastrais e ao acervo cartográfico. Na segunda etapa do questionário  estão as questões  que 

definem  a proposta do presente trabalho. As discussões levaram em conta os dados  quali-

quantitativo apresentados na pesquisa  pelos respondentes das instituições, ressaltando que na 

Biblioteca da SUPRG, a bibliotecária responsável, solicitou ficar presente para responder o 

questionário, e mesmo estando presente  não  houve interferência do pesquisador, e sim a 

medida que a responsável  preenchia o questionário, ela foi  cooperativa, dando  sua opinião e 

esclarecendo pontos que seriam  importante  para  ajudar no presente trabalho. 

 Na caracterização das duas intituições quanto ao aspecto da categoria do 

enquadramento institucional, os respondentes foram unânimes em  informar que eram de 

categoria pública, abertas ao público, e os usuários que utilizam seus serviços são constituídos 

por pesquisadores, professores e historiadores. A diferença de público que pôde-se observar 

foi na Biblioteca da SUPRG,  que incluiu além desses,  os  engenheiros e topógrafos. 

A modalidade de entrada do acervo cartográfico nas  instituições, segundo as respostas 

dadas pelos respondentes,  na Biblioteca Rio-Grandense é através de doação, enquanto na 

SUPRG é através de legado da própria instituição. 

A análise dos dados quanto ao acervo cartográfico em relação ao número total  do 

acervo estão representados nas Figuras 1 e 2. Esta  forma de gráfico favorece melhor a 

compreensão, visualizando assim o quanto representa numericamente o acervo cartográfico 

nas instituições. 

Pode-se perceber nestas figuras que este acervo é uma proporção muito pequena em 

relação aos itens que compõe o restante do acervo. Levando-se em conta este resultado, seria 

de imediato optar por  digitalizar, mas deve-se considerar que embora mesmo ele sendo uma 

porção menor em relação ao acervo geral, existem fatores  que influenciam na decisão, que é 

de responsabilidade  da instituição.  O acervo da Biblioteca Rio-Grandense, não foi analisado  

porque o seu valor foi menor do que 1% em relação ao acervo total (Figura 1), ou seja, é 
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muito pequeno. Porém para o acervo da Biblioteca da SUPRG, a análise dos dados foi 

realizada conforme apresentado na Figura 2. 

 

Figura 1:  Representação  do acervo cartográfico da Biblioteca Rio-Grandense. 

 

Fonte: Próprio autor (2014). 

 

Figura 2: Representação do acervo cartográfico da Biblioteca da SUPRG. 

 
Fonte: Próprio autor (2014) 

 

Observando a Figura 2, do acervo da Biblioteca da SUPRG, notou-se que  o acervo 

cartográfico correspondeu aproximadamente a 3.000 itens, o que é uma quantidade 

significativa em relação ao total do acervo (11.000). A bibliotecária responsável informou 

também que no momento não teria como quantificar o quanto das plantas representariam no 

acervo cartográfico. Este número corresponde ao total, incluíndo-as como o acervo, pois as 

plantas representam um número pequeno, e a digitalização deste acervo não exigiria um 

esforço grande em relação ao acervo total, e permitiria que mais usuários pudessem ter acesso 
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.  Na questão da idade, conforme a Figura 3 que apresenta a faixa etária dos 

respondentes, está situada entre 20 a 60 anos. Em relação a idade, esta figura mostra que a 

Biblioteca Rio-Grandense tem seu quadro funcional composto de pessoas com mais idade. 

Isso pode conduzir  a  uma tendência de rejeição principalmente às novas tecnologias, devido 

as pessoas de mais idades serem mais resistentes a mudanças, o que foi observado na 

realização deste trabalho na biblioteca.  

Na Biblioteca da SUPRG, o maior número de  respondente está na faixa etária entre 20 

a 29 anos, onde os mesmos em relação as novas tecnologias, foram bastantes receptivos, ou 

seja, ao longo  do trabalho  mostraram-se  mais abertos às mudanças.  Para  o tema em estudo 

esta observação é importante, porque  a geração mais nova apresenta maior domínio das 

tecnologias, e um maior interesse de aplicá-las em seu  ambiente de trabalho. Facilitando 

assim, a introduzição de medidas de prevenção e conservação ao acervo cartográfico, bem 

como torná-lo acessível ao um público maior através da digitalização destes documentos. 

 

Figura 3: Faixa etária dos  funcinários da Biblioteca Rio-Grandense. 

 

 

Fonte: Próprio autor (2014). 
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Figura 4: Faixa etária dos funcionários da Biblioteca da SUPRG 

 

Fonte: Próprio autor (2014). 

 

As Figuras 5 e 6 apresentam o percentual de funcionários das bibliotecas analisadas.  Estas 

figuras  demonstram  que as  bibliotecas possuem um  percentual maior de funcionários 

ligados ao curso de biblioteconomia. Analisando no aspecto do acervo cartográfico, embora 

as ações sejam  demoradas para perceber, uma das garantias que se pode ter é que este acervo 

encontra-se sob os cuidados de profissionais da área, fazendo com que as medidas de 

preservação e conservação embora sejam pequenas, possam garantir um tratamento técnico 

adequado. 

 

Figura 5:  Formação Profissional Funcionários  da Biblioteca Rio-Grandensse  

 

Fonte:Próprio Autor (2014). 
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Figura 6  Formação profissional da  Biblioteca da SUPRG 

 
Fonte: Próprio autor (2014). 

 

 Os respondentes das duas instituições foram unânimes em afirmar que o acervo 

cartográfico é disponibilizado para consulta local, acompanhado por um funcionário ou 

bibliotecário, com  hora marcada, e visitação pública para o restante do acervo.  

 Na questão sobre a instituição oferecer para os funcionários cursos sobre 

conservação/preservação do acervo, os respondentes  informaram conforme  está apresentado 

no Quadro 2. 

 

Quadro 2:  Instituições pesquisadas  que oferecem cursos aos funcionários 

Instituição Curso sobre Conservação/preservação 

Biblioteca Rio-Grandense Não 

Biblioteca da SUPRG  Sim 

Fonte:Próprio autor (2014). 

 

Analisando a questão de oferecimento de cursos do Quadro 2, a bibliotecária da 

SUPRG informou que ela possui um  curso de restauro, e recentemente a sua instituição  esta 

investindo em um curso de restauro/revitalização dos acervos, e neste sentido a SUPRG 

investe no crescimento dos seus funcionários. No entanto, não pode-se também deixar de 
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notar que na Biblioteca Rio-Grandense, apenas 01 respondeu esta questão, assim não pode-se 

concluir  de fato se esta instituição não oferece o curso. 

Na questão em que foi feito a pergunta se as instituições possuíam  políticas  de 

salvaguarda do acervo cartográfico, ambas foram unânimes em responder que não possuíam, 

mas as instituições possuem  um plano salvaguarda de emergência geral,  que também 

abrange o acervo. 

 Na Biblioteca  da SUPRG, a parte do acervo cartográfico situado na Sala de Desenho, 

onde  fica a mapoteca, é composto por  plantas,  que estão acondicionadas em armários de 

metal conforme representado  na Figura7. 

 

Figura 7: Modelo de mapoteca-plantas da Biblioteca da SUPRG. 

 

Fonte: Próprio autor (2014) 

 

A biblioteca também possui a mapoteca digital, e segundo os respondentes as plantas 

atuais são feitas através do programa  Autocad, compatível com o Windows 7, Linux e Mac 

os/x.  Os usuários (engenheiros ou topógrafos)  quando solicitam algum tipo de documento  

antigo precisam solicitar ao responsável, onde o material será  protocolado, e se o documento 

já estiver no sistema novo (digital) será enviado via email. A Biblioteca da SUPRG também 

possui um equipamento que imprime as plantas  que estão no sistema, conforme mostrado na 

Figura 8.  



42 

 

Figura 8: Equipamento  de impressão de plantas – SUPRG.  

 

Fonte: próprio auto (2014). 

 

Na Biblioteca da SUPRG, a forma que é feita o tratamento técnico do acervo, é através 

do catálogo de índice  conforme Apêndice C,  

 

Figura 9: Equipamento da Biblioteca Rio-Grandense. 

 

Fonte: Próprio autorl (2014). 
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O equipamento apresentado na Figura 9 da Biblioteca Rio-Grandense, trata-se de uma 

impressora multifuncional,  que realiza o escaneamento de documentos pertecente ao acervo 

bibliográfico. Conforme as bibliotecárias da instituição, para que o acervo cartográfico possa 

ser digitalizado, essa impressora não é adequada , precisaria de um equipamento superior, 

neste caso um scanner planetário. Segundo as  respondentes, este tipo de equipamneto 

scanner e a câmera digital, só são usados quando solicitado o material, por pesquisadores e 

historiadores. O processo todo ele é feito sem  o contato do usuário com os documentos,  e 

leva mais ou menos um dia, e outra maneira de solicitar,  é fazer a consulta local. Embora 

tenha se verificado que documentos não são manusiados seguidamenete, não se pode esquecer 

que o grande vilão dos documentos impressos, também é a ação do tempo (clima), 

principalmente em nossa cidade. 

Observa-se que para o acervo cartográfico as unidades de  informação, tem  vários 

modelos para escolher onde armazenar, conforme Bastos (1978): 

[...]  Nem todas  as mapotecas  são iguais,  mas seu  objetivo deve ser sempre 

o de reunir e classificar o material selecionado para figurar em seu  acervo,  

mantendo-o em condições de ser utilizado por um determinado tipo de 

usuário.(BASTOS , p.33 1978). 

 

Na Biblioteca Rio-Grandense  o acervo cartográfico esta disposto  na mapoteca de 

madeira, conforme Figura10  

Figura 10: Mapoteca da Biblioteca Rio-Grandense. 

 

Fonte: próprio autor (2014) 
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As quatro mapotecas estão dispostas na Sala de Obras Raras , numeradas  

alfabeticamente (A-B; C-D), dispostas em gavetas, conforme demonstrado na Figura 11. 

 

Figura  11:  Demonstração da forma de armazenamento na biblioteca do acervo 

cartográfico. 

 

Fonte: Próprio autoa (2014). 

 

Neste acervo estão diversos documentos históricos, como  por exemplo as cartas da 

família Reinghantz, todas na língua alemã, entre outros. Os respondentes foram unânimes em 

informar que eles utilizam o Winisis como sistema  para inclusão dos documentos na base de 

dados, mas informaram que o acervo cartográfico, ainda não está sendo incluído na base 

Winisis (catálogo on line). Justificaram  a resposta, por não terem um equipamento  potente, e 

o scanner planetário seria ideial para digitalizar o acervo cartográfico para assim, 

disponibilizá-los on line. Também informaram que estão com outras demandas, colocando seu 

material do acervo bibliográfico on line (catálogo on line), conforme Figura 12 

Nota-se que o processo em implantação do catálogo on line, primeiramente estão 

sendo inseridos no sistema os livros, e futuramente o acervo cartográfico, juntamente com as 

obras raras, conforme informado pela bibliotecária da instituição.  
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Figura 12:  Representação  do catálogo on line da Biblioteca Rio-Grandense. 

 
Fonte: Biblioteca Rio-Grandense- http://www.bibliotecariograndense.com.br/ (25/out/2014)  

Com  as novas tecnologias o catálogo on line, tem como principal característica 

proporcionar ao usuário, rapidez na recuperação da informação, bem como ter acesso ao 

acervo na unidades de informação, conforme Oliveira (2008) : 

Os catálogos automatizados tornam  possível  a  utilização de vários dos 

recursos (catálogos por autor, título e assunto; de periódicos, de matérias 

especiais,índices, entre outros) por muitos usuários ao mesmo tempo. A 

busca de informação no ambiente do catálogo on line torna-se dinâmica e 

rápida e explora as facilidades do hipertexto, possibilitando ao 

usuário/pesquisador um percurso não linear, através dos links recuperados 

nos resultados de pesquisa (OLIVEIRA, 2008 p. 75). 
 

Para questões específicas de preservação e conservação, as participantes  das duas 

instituições, responderam que fazem pequenos procedimentos  do acervo cartográfico como, 

higienização e pequenos reparos, conforme apresentado nas Figuras 13 e 14.  

 

Figura 13: Procedimentos de preservação e conservação do acervo cartográfico 

na Biblioteca Rio-Grandense.  

 

Fonte:Próprio autor (2014). 

http://www.bibliotecariograndense.com.br/%20(25/out/2014)
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Figura 14: Procedimentos de preservação e conservação do acervo cartográfico 

na Biblioteca da SUPRG. 

 
 

Fonte:Próprio autor (2014). 

 

A forma que a Biblioteca Rio-Grandense faz o tratamento técnico de seu acervo 

cartográfico é através de fichas catalográficas, dispostas em caixas pequenas , seguindo os 

padrões de catalogação, conforme  está demonstrado  as fichas catalográficas  no Apêndice B. 

Segundo Bastos (1978), as regras  de catalogação  para o acervo cartográfico, é por 

escolha do bibliotecário qual o melhor método  de catalogação a ser adotado para sua 

descrição, salienta ainda que são muitos códigos e sistemas de classificação, e que  houve em 

1941, uma revisão apresentando duas partes: entradas e cabeçalhos e descrição do livro, e em 

1949 a A.L.A (American Library Association), uma segunda edição, onde parte de 

catalogação descritiva, entrada de autoridade , satisfazem plenamente. A autora  menciona  a 

obra de Samuel Boggs e Dorothy Lewis,  no capítulo 7. p. 42  sob um ponto de vista de um 

geógrafo diferentemente do A.L.A, é segundo ela,  Boggs  como mais completo guia de 

orientação de organizações da mapotecas. 

Ao longo do trabalho na Biblioteca Rio-Grandense observou-se como é o 

procedimento do acervo cartográfico, o registro é feito através das  fichas catalográficas, 

conforme Figure 15. 

Nas fichas catalográficas (Figura 15) estão registrados os seguintes dados,  número da 

mapoteca, número da gaveta correspondente, e a indicação de se os documentos são mapas  

expressado da seguinte forma “m.”, na carta náutica é usado a seguinte codificação “c.n.” e 

nas plantas “p.”. Os demais regisros  são :  número da mesa e número da gaveta, e segundo a 
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bibliotecária são sequenciais,  porém não estão no catálogo on line no momento,  mas 

futuramente estarão com todo os documentos do acervo cartográfico catalogados on line. 

 

Figura: 15 Ficha catalográfica (A) do  acervo cartográfico da  Biblioteca Rio-Grandense 

 

Fonte: Biblioteca Rio-Grandense 

 

No transcorrer do trabalho foi feito análise amostral das fichas catalográficas 

pertencentes número da mesa “A”,  percorrendo a ordem alfabética para se ter uma visão 

inicialmente  de  quantos documentos entre cartas , mapas, plantas estão na número da mesa “ 

A”. 

Tabela  1: Descrição da  topologia da amostra ficha catalográfica (A). 

Cartas  87 

Plantas 16 

Mapas 146 

Total   249 

Fonte: Biblioteca Rio-Grandense (2014). 

Nesta  ordem, foram encontrados  documentos antigos, como por exemplo: 
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 Mapa desenhado de 1855 (África Setentrional); 

 Cópia fotográfica nº 55 da mapoteca do Itamaraty, de 01 de outubro,1777, de Portugal 

e Espanha; 

 Mapa  do ataque  de José Custódio de Sá e Farias de 1767,  projeto de ataque à cidade 

de  Rio Grande/RS 

 Planta 1892 do Quartel Alegrete. 

 

Pela data dos documentos e pela importância histórica, justifica  preservar e conservar 

estes documentos, e utilizar a digitalização como forma de abranger um público maior, bem 

como  essa ação prolongaria vida útil do documento original. Nesta amostragem, pode-se 

perceber que este levantamento em toda a seqüência alfabética (A,B,C...Z), seria interessante 

fazê-lo para melhor mensurar o número total  do acervo entre mapas, plantas, cartas náuticas, 

ratificando a importância do presente estudo. 

Percebeu-se que em ambas as instituições,  o acervo cartográfico ainda está a caminho 

de realizar as devidas estratégias de preservação e conservação, bem como, a sua divulgação 

para um público maior. Questões como esta requer entre outras estratégias aumentar a 

parceria com a Universidade, não só em estágios e projetos, mas uma conscientização que a 

história do estado começou na cidade de Rio Grande, bem como o porto, e estão  ligados pela 

memória local.  
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7 CONSIDERAÇÕES  FINAIS  

 

Com base nos resultados obtidos no presente trabalho, pode-se destacar as seguintes 

considerações: 

Nas instituições avaliadas os profissionais em sua maioria são da área do 

conhecimento, ou seja bibliotecários. Em relação a idade, a Biblioteca Rio-Grandense tem seu 

quadro funcional composto de pessoas com mais idade. Isso pode conduzir a uma tendência 

de rejeição principalmente às novas tecnologias, devido as pessoas de mais idades serem mais 

resistentes à mudanças, o que foi observado na realização deste trabalho.  

 Nas instituições  pesquisadas existe uma preocupação com o acervo cartográfico, mas 

o tamanho do acervo é uma pequena fração em relação a totalidade do acervo existente, 

principalmente na Biblioteca Rio-Grandense. Porém, as formas de preservação e conservação 

utilizadas são as mesmas que as aplicadas no restante do acervo, como higieniação e  

pequenos reparos, nas duas instituições. 

As duas instituições atualmente utilizam o processo de digitalização dos documentos 

por demanda. Ambas as instituições concordaram que a digitalização seria uma forma de dar 

acesso a um público maior, bem como  uma forma de preservar e conservar o original. As 

instituições foram unânimes em afirmar que para o procedimemto de digitalizar o acervo 

cartográfico, necessitam de equipamentos  específicos, devido ao tamanho dos documentos, 

que requer um scanner potente (tipo planetário), por isso digitalização destes documentos são 

muitas  vezes é feito  em outras empresas. 

Ao longo do trabalho observou-se que, a Biblioteca da SUPRG utiliza o Winisis como 

sistema para inclusão dos documentos na base de dados, mas foi informado que o acervo 

cartográfico, ainda não está sendo incluído na base Winisis (catálogo on line). A justificativa 

foi por não possuir um equipamento potente para digitalizar este tipo acervo, e assim, 

disponibilizá-los on line. Também informou que estão com outras demandas, colocando seu 

material do acervo bibliográfico on line (catálogo on line). A Biblioteca Rio-Grandense no 

procedimento do acervo cartográfico, o registro é feito através das  fichas catalográficas. 

Com avanço das tecnologias as bibliotecas tanto públicas, privadas e acadêmicas, 

precisam se atualizar. Haverá um futuro próximo em que as atividades em uma biblioteca não 

serão da forma que as vemos, e no caso da  documentação impressa, como o acervo 

cartográfico, não será diferente. Nas duas instituições analisadas existe  muito material  que 

do ponto de vista da preservação e conservação, seria interessante olhar com atenção, 
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buscando fazer parcerias e incentivar o estágio nestas instituições.  Para que assim, o acervo 

cartográfico passe por um processo de revitalização, bem como o restante do acervo, 

possibilitando uma maior divulgação dos mesmos. Citando como exemplos empresas de 

pesquisas como a EMBRAPA e a Biblioteca Nacional, que estão iniciando o processo de 

digitalizar seus acervos.  Observa-se que as questões de gestão e filosofia das unidades 

informacionais, também é uma preocupação tanto da Biblioteca Rio-Grandense como da 

Biblioteca da SUPRG para conservação e preservação de seu acervo, bem como para a 

divulgação dos mesmos. 
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           UNIVERSIDADE FEDERAL RIO GRANDE-FURG   

Instituto Ciências Humanas e Informação-ICHI 

Curso de Biblioteconomia 

 

 

O presente questionário será aplicado na Biblioteca Rio-Grandense 

entre  bibliotecários e funcionários, in loco, com a finalidade de averiguar 

os objetivos propostos pelo trabalho de conclusão do curso  Bacharel em 

biblioteconomia  da Universidade Federal  do Rio Grande- FURG. 

 

1 Dados Cadastrais. 

 

Nome  

Instituíção/unidade:_______________________________________________UF_________.  

 

Endereço:______________________________________________________________________. 

 

 

Telefone(s): (    )_______________________________________________________________. 

 

Email:__________________________________________________________________________.  

Nome:__________________________________________________________________________. 

 

Formação Profissional:_______________________________________________________. 

 

Idade:________________________________________Sexo:______________. 

 

Tempo Serviço  na  Instituíção:_______________________________________________. 

 

 

2- A Biblioteca tem como política um plano visando a prevenção e 

gerenciamento de risco & salva guarda de emergência para o acervo 

cartográfico? 

(    )  Sim                                                          (     ) Não 

 

Qual?___________________________________________________________________________. 
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3- Categoria da Biblioteca 

(    )   Pública                                                    (    ) Privada 

 

4- A biblioteca  da Instituíção é  aberta ao público? 

(    )  Sim                                                            (    ) Não 

5-   Número de Funcionários  da instituíção 

(    )   1 a 3                       

(    )    3 a 5 

(    )    5 a 10 

(    )     Mais de 10 

 

6- Os funcionários  participam  de cursos  de aperfeiçoamento ? 

(     )  Sim                                                          (      )  Não 

 

7- Tipologia do Acervo : 

(     )  Arte                                                          (      )  Cartográfico 

(     ) Imagem e som                                          (      )  Fotográfico 

(     ) Etnográfico                                               (      )  Histórico 

(     ) Outros  

Quais?__________________________________________________________________________.       

 

8-Modalidade de entrada do acervo cartográfico na instituíção: 

(    )  Doação                                                    (     )   Permuta 

(    )   Legado                                                    (     )   Compra 

(    )   Outro , Qual______________________________________________________________. 
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9- O Acervo Cartográfico está catalogado? 

(     )   Sim                                                          (     )  Não 

 

10- Caso as peças estejam catalogadas, a biblioteca utiliza algum tipo de 

padronização para as descrição dos dados. Qual? 

 

11-  Para a catalogação do acervo cartográfico é utilizado algum 

sistema informatizado de banco de dados? 

(    )  Sim                                                          (    )  Não 

 

12- Em caso de resposta positiva, na questão 11, qual  o sistema 

utilizado? 

 

13- Os objetos do acervo cartográfico são disponibilizados para 

consulta? 

 

(     )  Sim                                                         (    ) Não 

 

14- Existem para o acervo cartográfico formas de divulgação para a 

sociedade? 

(     )   Sim                                                         (    ) Não 

 

15- Em relação a questão  14, divulgação é  através de: 

(     )  Exposição                                              (   ) Palestras 

(     )  Visitação Publica                                   (    ) Catalogo online 
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(     ) Apresentação de trabalhos sobre o acervo cartográfico 

(    ) Não há divulgação 

 

16-  A instituíção participa de parcerias com outras bibliotecas? 

(    )   Sim                                                            (     ) Não 

 

17- Quais?__________________________________________________. 

 

18 -Caso sim, Quais os principais resultados dessas parcerias? 

 

19-  O acesso ao acervo cartográfico, na instituíção  é restrito ou 

utiliza senha , caso disponibilize-o online. 

(     ) Sim                                                            (      )Não 

 

20- Quais as formas que a instituíção utiliza para preservar e 

conservar o acervo Cartográfico? 

 

21- O acervo cartográfico é utilizado para um tipo de público  

Específico? 

(   )   sim                                                                (   ) Não 

 

22- Completando a questão 21,  assinale o tipo de público que utiliza 

o acervo cartográfico. 

(       )   Pesquisador  
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(      )    Historiador 

(      )     Estudantes 

(      )     Professores 

(      )    Outros.Quais?__________________________________________________. 

 

23- No acervo cartográfico, existe algum com características de 

obra rara? 

(      )  Sim                                                    (     )  Não 

 

24- Ainda em relação a pergunta anterior, quais os critérios que a 

instituíção utiliza para defini-lo como raro? 

 

25 - Assinale  quais os tipos de materiais existentes na instituíção 

que compõe o acervo cartográfico. 

(   ) Mapas                                                    (    ) Plantas 

(   ) Cartas náuticas                                     (    ) Outros 

Quais?___________________________________________________________________. 

 

26- No acervo cartográfico a bibliotecária tem orientação específica 

para sua conservação e preservação? 

(     )   Sim                                                       (   ) Não  

 

27- Em relação a pergunta anterior, assinale  quais as formas que a 

instituíção  utiliza para fazer a preservação e conservação do 

acervo. 



60 

 

(     )  Microfilmagem     

(     )  Pequenos Reparos 

(     ) Higienização 

(     ) Climatização dos depósitos 

(     ) Digitalização 

(     ) Acondicionamento 

(    )   Restauro 

(    )  Catálogo online 

 

28-  A instituíção oferece para os funcionários curso de restauro do 

acervo cartográfico? 

(   )   sim                                                               (      ) Não 

 

29- A instituíção tem profissional específico  no restauro e 

preservação do acervo cartográfico? 

(     )   Sim                                                             (    ) Não 

 

30- Se a resposta anterior for positiva, Qual?_________________________. 
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Figura A1: Ficha Catalográfica Biblioteca Rio-Grandense 

 

Fonte:Próprio autor (2014) 

 

Figura A.2: Mapoteca Biblioteca Rio-Grandense. 

 

Fonte:Próprio autor (2014) 
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Figura A.3: Materiais da Sala Obras Raras. 

 

Fonte: Próprio autor (2014). 
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APÊNDICE C 
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Figura A.4: Catálogo de Indice  Plantas do Acervo Cartográfio SUPRG 

v

 

Fonte: Próprio autor (2014) 
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APÊNDICE D 
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Figura A.4: Planta do Acervo Cartográfico Biblioteca SUPRG 

 

Fonte: Próprio autor (2014). 

 

Figura A.5: Carta Náutica do Acervo Cartográfico Biblioteca SUPRG 

 
Fonte: Próprio autor (2014) 


