
 



 

O Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ), órgão da Casa Civil da Prefeitura 
do Rio,  tem como missão garantir o controle e o acesso aos documentos de caráter 
permanente  dos  órgãos  integrantes  do  Poder  Público municipal.  Para  afiançar  tais 
premissas, em 2015, a Instituição promoveu o III Workshop de Gestão de Documentos, 
atuando firmemente na implantação desta política e na orientação dos órgãos da PCRJ, 
com a  divulgação dos Manuais disponibilizados no Site do AGCRJ. 

No que  tange à documentação permanente  salvaguardada pelo AGCRJ, a  Instituição 
continuou seus esforços no processo de tratamento técnico e transferência de suporte 
do acervo, efetivando o controle e a divulgação por meio do “Arquivo Virtual”. Nesta 
mesma direção está a implantação do Controle Topográfico ‐ projeto de mapeamento 
da documentação em seus depósitos. A Biblioteca do AGCRJ, abrigando mais de 21.000 
títulos  relativos  à  cidade  do  Rio  de  Janeiro.  Implantou  o  Software  Sophia  que 
possibilitou consulta online preliminar de catálogo com livros, folhetos e periódicos. A 
maior  parte  dos  trabalhos  executados  pela  Instituição  é  continuado  e,  vinculado, 
diretamente, ao seu número de servidores. 

Deu  continuidade  ao Concurso de Monografias Arquivo da Cidade/Prêmio Professor 
Afonso Carlos Marques dos Santos.  Igualmente  será publicada a Revista do AGCRJ – 
publicação acadêmica dedicada a fomentar discussões nas áreas das Ciências Humanas 
e  Sociais,  além  de  estudos  sobre  Arquivologia  e  Ciência  da  Informação.  A  referida 
revista  terá  2  volumes  para  se  adequar  à  Plataforma  Qualis  CAPES.  Na  área  de 
Pesquisa,  projeta‐se  a  elaboração  de  um  Dicionário  Histórico‐Biográfico  da 
Administração Pública Municipal, consolidando os dados biográficos reunidos a partir 
de  pesquisas.  Por  outro  lado,  desenvolve‐se  o  “Projeto  Com  régua  e  Compasso,  os 
traços da Cidade. Engenheiros e Arquitetos do Rio”,  sua  trajetória na Administração 
Pública,  coletando  o  depoimento  dos  responsáveis  pela  idealização,  execução  e 
fiscalização  de  obras  fundamentais  na  cidade.  O  referido  projeto  é  realizado  em 
parceria  com  a  Sociedade  Engenheiros  e  Arquitetos  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  – 
SEARJ. 

Nas atividades dos 450 anos da cidade e do acervo do AGCRJ, e com o financiamento a 
ser recebido da FAPERJ,  instituiu‐se o Cineclube do AGCRJ. O acervo custodiado pelo 
AGCRJ foi contemplado, simultaneamente pelo Programa Memória do Mundo Brasil e 
Memória  do Mundo América  Latina  e Caribe,  da UNESCO.  Esta  iniciativa  reconhece 
patrimônios  documentais  de  significância  Internacional,  Regional  e  Nacional.  Com 
muito  orgulho  e  satisfação  com  o  Acervo  ‐  Registros  Fotográficos  Oficiales  de  Las 
Intervenciones Urbanas en la Ciudad de Río de Janeiro, 1900‐1950. 

 

Beatriz Kushnir 
Diretora 
Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro 
 

 



 

GERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESCRITA E ESPECIAL 
 

1. Projeto Topográfico  

O mapeamento topográfico iniciado no segundo semestre de 2014 e previsto a 
arrumação dos depósitos juntamente com a confecção de planilhas de 
topografia dos acervos custodiados está em andamento. 

O escopo do projeto sofreu alterações de planejamento em sua execução, mas 
de uma forma geral seguiu os seguintes dados balizadores.  

 

1.1. Recursos Humanos e Metodologia.   

Com duas equipes atuando de forma simultânea em depósitos 
diferentes, cada equipe com quatro estagiários:  

Equipe A: três de História e um de Restauração; 

Equipe B: um de Arquivologia, dois de História e um de Restauração;  

 

A escolha de estagiários com formações diferentes consistiu na 
ampliação dos conhecimentos específicos de cada área de atuação, 
permitindo assim, um melhor tratamento documental dos acervos, desde 
seu diagnóstico a sua descrição. As etapas metodológicas consistem 
em: 

   a. Identificação Visual primária; 

Etapa destinada a uma primeira identificação topográfica 
dos mobiliários nos depósitos. Identificam-se 
hierarquicamente módulos, estantes e prateleiras. 

   

   b. Higienização; 

Ocorre uma higienização mecânica com trincha e retirada 
de corpos metálicos com o intuito de retirar qualquer corpo 
estranho que aumente a deterioração da informação 
registrada nos mais diversos suportes.   



 

   

   c. Levantamento dos Acervos: Fundos, Séries e Coleções; 

Paralelamente com a higienização, à equipe do projeto faz 
a identificação dos órgãos produtores das informações. 
Nesta etapa ocorre o Arranjo metodológico e a ordenação 
dos fundos, séries, subséries, seções, subseções. Etapa 
esta realizada pelo Gerente de Documentação Escrita e 
Especial em exercício.   

   

   d. Levantamento da condição física dos suportes; 

Integrante destacado da equipe, o estagiário de 
restauração, observa documento por documento e 
preenche uma planilha de situação documental, 
previamente elaborada e atualizada ao longo do tempo 
pela Gerente de Restauração em exercício. Na análise dos 
documentos alguns pontos são relatados: se há presença 
de fungos e bactérias, dejetos, corpos de insetos, mofo 
assim como o estado de conservação dos suportes. Após 
essa etapa a equipe da instituição possuirá um diagnóstico 
preciso da integridade dos documentos, e assim, planejar 
de forma precisa a atuação na área de restauração.    

    

e. Codificação através da NOBRADE; 

Após a finalização da etapa c., ocorre à codificação do 
Arranjo estabelecido anteriormente. Esta codificação 
obedece a Norma Brasileira de Descrição Arquivística, no 
qual, antes do Quadro do arranjo a codificação é precedida 
de BR RJ AGCRJ... 

    

f. Acondicionamento; 

 O acondicionamento é integrante de uma importante 
etapa para a manutenção da preservação da integridade 
física dos documentos. Caixas Arquivo de papelão, pastas 
de papel ácido e outros tipos de matérias são descartados 



 

para o uso de caixas arquivo de polionda, papel com 
qualidade arquivística (papel alcalino), cadarços sarjados 
cru, papel micro ondulado e qualquer outro tipo de material 
que seja benéfico para a preservação da informação.  

    

g. Identificação Visual definitiva; 

 A identificação Visual definitiva consiste na identificação 
das prateleiras dos Fundos, séries e coleções que se 
encontram custodiados pela Instituição. A separação física 
destes componentes também ocorre nesta etapa, no qual, 
os acervos são postos fisicamente lado a lado nos módulos. 
O resultado deste trabalho consistirá em um instrumento de 
pesquisa unicamente para consulta interna será suma 
importância para a Instituição, pois assim, a busca pelo 
documento desejado pelo consulente ocorrerá de forma 
mais precisa e ágil.  

 

h. Cadastro no Arquivo Virtual. 

A última etapa deste trabalho é o cadastro das informações 
obtidas no projeto através do levantamento dos Fundos, 
Séries e Coleções na base de dados institucionais, o Arquivo 
Virtual. Durante o ano foram cadastrados mais de 40 
fundos/coleções documentais custodias pelo AGCRJ. 

   

 

2 – Recolhimentos de Acervos 

 2.1 Secretaria Municipal de Cultura 

Periodicamente a Secretaria Municipal de Cultura recolhe para o Arquivo 
Geral da Cidade uma parcela de sua documentação. No ano de 2015 
foram recolhidos aproximadamente 150 caixas provenientes deste 
órgão.  

  



 

 2.2 Coleção Rio Arte – Imprensa Alternativa 

Neste ano recebemos a doação de aproximadamente de 200 
exemplares e cerca de 60 títulos dos Jornais da Imprensa Alternativa da 
doadora Maria Cristina Duarte, jornalista e professora.  

  

 2.3 Coleção Particular Samuel Sztyglic 

A instituição recebeu por meio de doação a documentação do Ex-
Secretário de Planejamento da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 
Samuel Sztyglic. 

  

3. Perfil dos Pesquisadores: etapa preliminar 

 Para a melhoria dos serviços oferecidos pelo Arquivo Geral da Cidade 
do Rio de Janeiro, um questionário foi implantado em março de 2015 para 
delimitação de perfil de usuário da instituição.  

 O preenchimento do questionário inicialmente só pode ser feito por meio 
da consulta/pesquisa presencial realizada no Arquivo, em um dos nossos 
terminais de consulta.  

 Durante o ano foram recebidos 2.173 pesquisadores na casa, segundo 
registros de entrada da SAG (Subgerência de Atividades Gerais). O 
questionário inicialmente foi respondido apenas por aqueles que se dispuseram 
a preenchê-lo. Como resultado preliminar, obtivemos os seguintes dados: 



 

 

 



 

 

 

 

 O preenchimento do formulário passou a ser obrigatório em todo 
atendimento realizado na instituição em 2016, provendo assim resultados mais 
consistentes no término do ano. Com isso, a equipe institucional poderá 
programar melhorias no atendimento e disponibilização da informação para o 
seus consulentes, aumentando assim sua excelência nos serviços oferecidos a 
toda a população.  

Relatório elaborado por Raphael C. Caldas.  

Revisado por Fiama E. Azevedo em 19/02/2016. 

 

 



 

 

GESTÃO DE DOCUMENTOS 
 

Em 2015, dentre as ações desenvolvidas pelo Arquivo Geral da Cidade 
do Rio de Janeiro como Gestor da Documentação produzida pelos órgãos e 
entidades da Administração Pública Municipal, estão: 

1.  Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos (CPAD) 

 Foram constituídas 14 Comissões Permanentes de Avaliação de 
Documentos e o AGCRJ participou de reuniões com 11 órgãos municipais para 
a elaboração de suas Tabelas de Temporalidade. 

2. Eliminação de Documentos 

 Tendo como uma de suas competências autorizar a eliminação de 
documentos do Poder Executivo Municipal, o AGCRJ aprovou o descarte de 
116.769 processos da Secretaria Municipal de Fazenda sobre IPTU e ISS dos 
anos de 1982 a 2008, o que equivale a 263,67 metros lineares; 150.000 
processos de multa de trânsito do ano 2007 da Secretaria Municipal de 
Transportes e também 16,7 metros lineares de cópia de documentos da 
Secretaria Municipal de Saúde, dos anos de 2009 a 2014 atingidos por sinistro. 

3. Recolhimento de Documentos 

 Responsável pelo recolhimento da documentação produzida e 
acumulada pelo Poder Executivo Municipal considerada de valor permanente, o 
AGCRJ recebeu no corrente ano 96 mídias da Coordenadoria Especial de 
Comunicação da Secretaria Municipal da Casa Civil (CVL) e um acervo com 
79,7 Gb de imagens encaminhadas pela Empresa Olímpica Municipal.  

4. Ações de Capacitação  

 Realização do III Workshop de Gestão Documental no Auditório Noronha 
Santos, no dia 10 de novembro, de 9h às 17h.  

 O evento teve como objetivo sensibilizar os gestores da importância de 
se implementar a prática de Gestão Documental na Prefeitura da Cidade do 
Rio de Janeiro. 

 A pauta do Workshop abordava assuntos como a economia nos gastos 
na guarda de documentos da PCRJ e a possibilidade de ampliar o acesso à 
informação e transparência. 



 

 Compareceram ao evento cerca de 150 servidores municipais de 47 
órgãos da administração Direta e Indireta desta Prefeitura, representantes da 
Subsecretaria de Gestão, Diretoria de Administração, Centro Arquivístico, 
Arquivo e Protocolo, Comunicação Social e membros de Comissão 
Permanente de Avaliação de Documentos.  

 Além da apresentação da Diretora, o evento contou com a participação 
de duas profissionais especializadas no tema. A Arquivista Paola Rodrigues 
Bittencourt, servidora da Coordenação Geral de Gestão de Documentos do 
Arquivo Nacional e a Professora da Universidade Federal Fluminense Ana 
Célia Rodrigues. 

 Ao final de sua apresentação, a Diretora Beatriz Kushnir estabeleceu um 
cronograma de ações previstas para os 12 meses seguintes à realização do 
evento. 

 Os vídeos das palestras gravadas foram disponibilizados na internet 
através do canal do AGCRJ no Youtube. 

5. Visitas Técnicas 

 Dando continuidade ao levantamento da situação arquivística da PCRJ, 
este ano o AGCRJ fotografou os depósitos de 22 órgãos. Os relatórios das 
visitas técnicas elaborados pela equipe técnica do Arquivo da Cidade foram 
encaminhados através de processo administrativo para cada instituição. 

6. Fórum de Discussão 

  
 Após a IPLANRIO criar o Grupo de Discussão intitulado Fórum de 
Gestão de Documentos, os servidores que participaram do II Workshop de 
Gestão foram inscritos e assim ter acesso a várias informações 
disponibilizadas pelo AGCRJ. Tais como: palestras, manuais, etc.. 

 

 

 

 

 

 



 

SUBGERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESPECIAL 
 

Atividades Gerais: 

1. Atendimento presencial aos pesquisadores/usuários (externos, funcionários 
do Arquivo, secretarias e demais empresas e órgãos da Prefeitura): 234 
pesquisadores. 

2. Orientação ao pesquisador presencial para acessar o acervo digitalizado na 
base de dados do Arquivo Virtual e do Portal Augusto Malta, e fotos originais 
em papel, mapas/plantas, cartões postais, gravuras, programas de cinema, 
fitas cassete, vídeos e DVDs.  

3. Atendimento presencial e por e-mail aos pedidos de reprodução de imagens 
do acervo da SDEspecial,  totalizando  até  o  momento 98 solicitações, 
proporcionando  1.108 reproduções. 

4. Recebimento de visitas de alunos de Universidades e outras Instituições 
para conhecerem o Arquivo como instância de memória da Cidade do Rio e 
como importante  instituição de comprovação de direitos. 

 

    Atividades Específicas: 

1.  Coleção Particular Carlos Lacerda:  

1.1. Inclusão no Arquivo Virtual de 510 itens documentais sonoros, 

sendo 408 fitas-rolo e 102 fitas-cassete – BRRJAGCRJ.CL.FAM; 

1.2. Inserção de logomarca ,na resolução de 72 dpi, em 9.877 negativos; 

2. Coleção Lucílio de Albuquerque – conclusão do Portal Lucílio de 
Albuquerque. 

    http://wpro.rio.rj.gov.br/portallucilioalbuquerque/  

 

3. Arquivo Virtual 

 Coleção Particular Chagas Freitas – BR RJ.AGCRJ.CF  

  Fundo Prefeitura do Distrito Federal / Secretaria Viação, Trabalho e 

Obras Públicas /Diretoria de Engenharia / 5ª Subdiretoria Laboratório 



 

Fotográfico/Cartas Cadastrais – BR 

RJ.AGCRJ.PDF.VTO.DEG.SLF.CAD 

 Fundo Câmara Municipal / Família Real e Imperial – BR 

RJ.AGCRJ.CM.FRI  

 Fundo Câmara Municipal / Independência – BR RJ.AGCRJ.CM.IND 

 Fundo Câmara Municipal /Associações e Sociedades – BR 

RJ.AGCRJ.CM.ASS  

 Fundo Câmara Municipal / Escravidão – BR RJ.AGCRJ.CM.ESC  

 

4. Plantas de Levantamento Terrestre de 1935 – identificação, descrição, 
tratamento arquivístico, higienização, restauro, acondicionamento, digitalização 
e inclusão no Arquivo Virtual de 107 plantas na escala de 1:5000, relacionadas 
à Cidade do Rio de Janeiro. 

 

5. Álbuns higienizados e acondicionados: 

5.1. Quadros Históricos da Guerra do Paraguai; 

5.2. Augusto Malta – Olínio Coelho; 

5.3. Polícia Federal – 07 caixas contendo acervos diversos. AGCRJ 

como Fiel Depositário; 

5.4. Vista Panorâmica da Baía de Guanabara; 

5.5. Vista Panorâmica Circular da Cidade do Rio de Janeiro; 

5.6. Cidade do Rio de Janeiro – Centenário da Independência 1822-

1922 ; 

5.7. História da Iluminação no Brasil; 

5.8. Rio de Janeiro Pitoresco – Buvellot-Moreau; 

6. Coleção Particular Chagas Freitas – identificação, descrição, tratamento 
arquivístico e inclusão no Arquivo Virtual de 3.161 imagens. 



 

 

7. Levantamento do Acervo Multimídia da Gestão Eduardo Paes – 
quantitativo de 36 DVDs e 31 CDs, totalizando 67 itens, abrangendo o período 
de janeiro a junho de 2015, acondicionados, originando listagem por assunto, 
sendo o material oriundo da CasaDigital  e da Coordenadoria Especial de 
Comunicação da Secretaria Municipal da Casa Civil. 

           

8. Fotografias – registro, acondicionamento, identificação e descrição de 13 
fotografias diversas. 

 

9. Fundo Iconográfico – inclusão de identificação arquivística em 4.479 
fotografias, estando 1.835 digitalizadas. 

 

10. Portal Augusto Malta 

 

      10.1 – Alteração da Codificação segundo a NOBRADE (6.282) 

      10.2 - Identificação de Novas Imagens: 

          10.2.1 – Coleção Oswaldo Porto Rocha – (15); 

          10.2.2 – Coleção Olíneo Coelho – (77); 

          10.2.3 – Negativos do Distrito Federal - (537); 

          10.2.4 – Imagens Localizadas em Publicações: 

                        Leme &Copacabana (02); 

                        Tijuca & Floresta (01);  

                        Botafogo &Humaitá (01); 

                        Glória & Catete (01); 

                        Memória da Destruição (04);  



 

                        Um fotógrafo, uma cidade; Augusto Malta, Rio de Janeiro (02); 

                        Guia de Roteiros do Rio Antigo (03); 

                        Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro Terras e Fatos (04); 

           10.2.5 – Imagens Localizadas em CD de Álbuns: 

10.2.5.1 – Álbuns 01 a 04 – 17, 36, 103, 12 (respectivamente); 

 10.2.5.2 – Álbuns 05 a 09 – 51, 50, 52, 54, 36  

(respectivamente);                                                    

10.2.5.3 – Álbuns 10 a 15 – 40, 19, 58, 43, 47, 25 

(respectivamente);                                                   

10.2.6 – Imagens Localizadas no CD “Imagens Digitalizadas para 

Reposição” – (151) 

10.2.7 – Imagens que constam no Acervo que deveriam estar no Portal 

Augusto Malta  

                         P: 044 – Av. Lauro Müller – ( 07) – R:102/02 e 06; 4245 a 4249 

                         BRRJ.AGCRJ.ICO.AVE.ALM.044.02.01-07 

                         P: 071/b – Cinema Pathé – (01) – R:5506 

                         BRRJ.AGCRJ.ICO.CIN.PAT.071B.05.03 

 

11. Acervo Fílmico  

         11.1 - O setor audiovisual do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro 
foi rebatizado e passou a se chamar Laboratório de Preservação Audiovisual, 
prosseguindo as atividades de inventário, tratamento e catalogação do acervo 
de imagens em movimento da instituição. Neste ano, já com o acervo 
mapeado, procedeu-se à incorporação de outros materiais que estavam 
inicialmente dispersos na instituição. Neste contexto, incluem-se os materiais 
audiovisuais oriundos do Fundo RioArte, da Coleção Imprensa Alternativa, da 
Coleção César Maia, da Coleção Regina de Assis, do Fundo Secretaria 



 

Municipal de Saúde, do Fundo Instituto Pereira Passos, do Fundo Fundação 
Planetário e do Fundo SEPROP. Tais esforços exigiram uma reordenação 
topográfica da principal sala que abriga grande parte do acervo audiovisual da 
instituição. Este trabalho permitiu não apenas a correção de possíveis erros na 
incorporação, mas também o melhor acondicionamento desses materiais.  

O trabalho desenvolvido pelo Laboratório de Preservação Audiovisual 
proporcionou ao AGCRJ conhecer a extensão de seu acervo audiovisual, 
composto por 5.246 itens, dentre os quais 4.731 materiais eletrônicos e 515 
materiais fotoquímicos. Todo este universo passou pela incorporação ao 
acervo, ganhando um código de entrada E uma descrição sumária das 
características físicas e de conteúdo, e integram uma listagem geral do acervo. 
Desta forma, o AGCRJ encontra-se de posse das informações necessárias à 
implementação de uma política sistemática de preservação de seu acervo que 
envolva a duplicação de materiais, a aquisição de equipamentos necessários 
para a inspeção e a reprodução e uma política de difusão do acervo. Neste 
sentido, o AGCRJ, ao longo deste ano, conseguiu atender a duas demandas 
para o uso do acervo que está sob a sua custódia, cumprindo com a sua 
missão institucional de prover um acesso qualificado a seu acervo.  

Destaca-se também o início do recebimento do material referente ao Projeto 
Cidade Olímpica, proveniente da Coordenadoria Especial de Comunicação, 
vinculada à Secretaria Municipal da Casa Civil. Este conjunto importantíssimo 
para a memória das transformações urbanas da cidade do Rio de Janeiro 
durante a Gestão Eduardo Paes vinha sendo depositado em forma de DVDs, 
não atendendo às demandas para uma preservação em longo prazo. A partir 
de julho deste ano, os arquivos digitais, referentes às matrizes digitais destes 
conteúdos passaram a ser transferidos para os HDDs do AGCRJ e, 
gradativamente, são realizados back ups periódicos desses arquivos também 
no storage da IPLANRIO. Até o momento, foram recebidos cerca de 2 TB de 
material, e até o meio do ano que vem, espera-se que cerca de 60 TB ainda 
sejam transferidos.  

 

         11.2 - Cineclube AGCRJ Rio: 450 anos de cinema - Uma das principais 
ações do Arquivo da Cidade para celebrar os 450 anos do Rio de Janeiro e de 
seu acervo é o Cineclube Rio: 450 anos de Cinema. O evento foi agraciado 
com o apoio da FAPERJ destinado à assistência a iniciativas para comemorar 
este marco histórico. 
O Cineclube AGCRJ – Rio: 450 anos de Cinema ocorreu na sede do Arquivo 
da Cidade, no Auditório Noronha Santos. Consistiu num ciclo de exibições de 
filmes sobre a Cidade, sucedidas por debates mediados, a fim de discutir como 
o Rio foi retratado pelo Cinema nos domínios sociais, políticos e culturais. Para 
tal, o evento aconteceu em parceria com o Departamento de Cinema e Vídeo 
da Universidade Federal Fluminense, na pessoa do Prof. Dr. João Luiz Vieira, 



 

além de contar com professores convidados de diferentes universidades. 
Além de compor uma disciplina da UFF, as sessões do cineclube estiveram 
também abertas ao público, mediante inscrição por e-mail.  
 
          11.2.1 - 18/03 - “O uivo da gaita”, dirigido por Bruno Safadi e lançado em 
2013. Após, houve a conferência de Hernani Heffner, intitulada “Os mistérios 
do Rio de Janeiro”. Compareceram 20 pessoas. 
 
          11.2.2 – 01 /04 - A temática foi sobre os estrangeiros no Rio de Janeiro. 
Para discutir o assunto, foi escolhido o clássico filme “Orfeu negro” – produção 
ítalo-franco-brasileira de 1959, dirigida por Marcel Camus e ganhadora da 
Palma de Ouro de Cannes, do Oscar de melhor filme estrangeiro e do Globo de 
Ouro. É também conhecido pelo título de “Orfeu do Carnaval”. Para a aula, 
após a exibição da obra, foram convidados o Prof. Dr. Tucano Amancio, do 
Departamento de Cinema e Vídeo da UFF e a Profª. Drª. Ismênia Martins, do 
Departamento de História da UFF. Compareceram 15 pessoas. 

          11.2.3 – 15/04 - A aula foi “Rio animado: da tradição de Disney à 
franquia Rio I e Rio II”, ministrada pelos Profs. Dr. Antônio Moreno e Ms. Daniel 
Pinna, ambos do Departamento de Cinema e Vídeo da UFF. A aula foi baseada 
em trechos de séries e filmes, como “Você já foi à Bahia”, “Simpsons” e “Uma 
história de amor e fúria”. Compareceram 30 pessoas. 

         11.2.4 – 06/05 - A aula ministrada,“Risos, chanchada, paródia e 
Carnaval”, foi com temas conexos muito caros à Cidade. Para discutir o 
assunto, o Prof. Dr. João Luiz Vieira, do Departamento de Cinema e Vídeo da 
UFF – um dos articuladores do evento e professor ministrante da disciplina na 
UFF –, exibiu o filme “Carnaval Atlântida”, dirigido por José Carlos Burle e 
produzido pela Atlântida em 1952. Trata-se de uma paródia aos grandes filmes 
históricos de Hollywood à época. Compareceram 32 pessoas. 

         11.2.5 – 03/06 – A aula ministrada pelo Prof. Dr. Maurício Bragança, do 
Departamento de Cinema e Vídeo da UFF, intitulada “Melodramas, cabarés, 
Lapa”. Foram exibidos fragmentos das seguintes obras: “Pecadora”, de José 
Diaz Morales (México/1947); “Aventurera”, de Alberto Gout (México/1950); 
“Aventura en Río”, do mesmo diretor (México/1953); e “Madame Satã”, de 
Karim Aïnouz (Brasil e França/2002). Compareceram 25 pessoas. 

         11.2.6 – 17/06 – Ministrada pelo Prof. Dr. Daniel Caetano, do 
Departamento de Artes e Estudos Culturais da UFF, a sessão teve como 
temática a representação dos subúrbios cariocas no Cinema e sua relação com 
movimentos musicais. Para tal, a obra exibida foi o clássico brasileiro “Rio, 
Zona Norte”, de Nelson Pereira dos Santos, filmado em 1957. Compareceram 
16 pessoas. 

         11.2.7– 05/08 - Agosto marcou a retomada do cineclube. A sessão teve 
um gosto especial: ocorreu no dia exato quando o Arquivo da Cidade completa 
122 anos no âmbito do Poder Executivo Municipal. Nesta sessão, houve a 



 

presença da Profª. Drª. Aída Marques, do Departamento de Cinema e Vídeo da 
UFF, e da Profª. Drª. Adriana Facina, do Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia Social, vinculado ao Museu Nacional/UFRJ. Para tratar da 
temática “O subúrbio carioca por Nelson Rodrigues”, foi exibido o clássico 
brasileiro Boca de Ouro, dirigido por Nelson Pereira dos Santos e lançado em 
1963. Compareceram 34 pessoas. 

            11.2.8 – 19/08 – O debate foi baseado na exibição de “A batalha do 
passinho, o filme” (Emílio Domingos, 72 min, 2013). A 8ª sessão foi ministrada 
pelo próprio diretor do filme e por Roberto Souza Leão (AGCRJ), com foco no 
tema “Culturas urbanas cariocas”. Compareceram 24 pessoas. 

            11.2.9 – 02/09 - Na sessão de 02 de setembro, houve a presença do 
Prof. Dr. Rafael de Luna, do Departamento de Cinema e Vídeo da UFF, e do 
Prof. Dr. Marcos Bretas, do Departamento de História da UFRJ. Para tratar da 
temática “Policiais, detetives, marginais: gênero e cinema carioca”, foi exibido o 
clássico brasileiro “Assalto ao Trem Pagador”, dirigido por Roberto Farias e 
lançado em 1962. Compareceram 21 pessoas. 

  11.2.10 – 16/09 - Chegando à 10ª sessão, o tema da conferência é 
“Censura e Ditadura: Tempos difíceis”, apresentada pela Diretora do AGCRJ, 
Prof. Dra. Beatriz Kushnir, e pelo Prof. Dr. Fabián Núñez (UFF). Exibição do 
filme: “Pra Frente, Brasil” (de Roberto Farias, 1982, 110 min). Compareceram 
24 pessoas. 

           11.2. 11 – 07/10 - Em 07/10, o AGCRJ promoveu a 11ª sessão, no 
Auditório Noronha Santos. O tema da conferência foi “O Rio de Janeiro no 
cinema silencioso”, apresentada pelo Prof. Dr. Eduardo Morettin (ECA/USP). 
Houve a projeção de filmes raros do período silencioso, sendo eles: 
“Fragmentos da Terra Encantada” (de Silvino Santos), “Exposição de 1922” (de 
Silvino Santos), “Cidade do Rio de Janeiro” (de Humberto Mauro) e “O que foi o 
Carnaval de 1920” (de Alberto Botelho). Houve ainda a gravação da TV 
Câmara relacionada ao cineclube. Compareceram 32 pessoas.  

            11.2. 12 – 21/10 - No dia 21 de outubro, a 12ª edição possui o tema “A 
cidade pela janela: exteriores e interiores do Rio de Janeiro”. A conferência foi 
apresentada pela Prof. Dra. Índia Mara Martins (UFF) e pelo Prof. Dr. Paulo 
Knauss (UFF), com a projeção do filme “O Outro Lado da Rua” (de Marcos 
Bernstein, 2003, 97 min). Compareceram 19 pessoas. 
 11.2 13 – 05/11 – Em 05 de Novembro, o AGCRJ promoveu a exibição 
do filme “Meia Hora e as Manchetes que viram Manchete” (de Angelo Defanti, 
2014, 82 min). Esta sessão marcou as comemorações do Dia Nacional da 
Cultura e encerrou no ano o ciclo de exibições do CINECLUBE AGCRJ – RIO 



 

450 ANOS DE CINEMA. A sessão foi seguida de um debate mediado pela 
Diretora Drª. Beatriz Kushnir e contou também com a participação do próprio 
realizador e os Professores Dr. João Batista de Abreu e Drª Sylvia Moretzsohn, 
ambos do Departamento de Comunicação Social da UFF. Compareceram 21 
pessoas. 

 11.3 – Exposição Eros e Íris: A Cidade no Cinema – Em 05 de 
Novembro, o AGCRJ inaugurou a exposição Eros e Íris – A Cidade no Cinema, 
como parte das comemorações do Dia Nacional da Cultura. Dando 
prosseguimento às ações de difusão de seu acervo audiovisual ou correlato, a 
Equipe do AGCRJ produziu uma exposição que ocupou as Salas Balthazar 
Lisboa e Restier Gonçalves. A exposição apresenta ampliações de cartazes de 
filmes que pertencem à Coleção Pedro Lima, depositada no AGCRJ, todos eles 
marcados pela temática mais sensual, ressaltando os traços de artistas como 
Ziraldo, Benício e Daniel Azulay. Em outra sala, somos convidados a apreciar 
algumas das mais importantes imagens de “cinemas de rua” do Rio de Janeiro, 
com destaque especial para as fotos do Cinema Íris, localizado à Rua da 
Carioca. Destacam-se as séries de fotos feitas por Augusto Malta dos interiores 
do Cine Íris e para a composição com as Licenças de Obras para este cinema. 

  

12. Higienização, Acondicionamento, Tratamento Arquivístico e 
Digitalização dos Negativos do Fundo Secretaria Geral de Educação e 
Cultura – Departamento Geral de Cultura da Prefeitura do Distrito Federal: 

12.1 Higienização e acondicionamento – 22.063 

12.2 Identificação e tratamento arquivístico – 11.706 

12.3 Descrição e organização física – 427 

 

13. Fragmentos da Perimetral – acondicionados e encaminhados ao cofre da 
instituição. 

 

14. Acervos do AGCRJ no storage, localizado na IPLAN – envio de HDs ou 
CDs à IPLAN para inclusão no storage: 

14.1. EOM-2016 – Empresa Olímpica Municipal – 2010 a junho de 

2015;  

14.2. Posturas Municipais – OCR, em 72 dpi com logomarca; 



 

14.3. Boletins da Prefeitura de 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 

1872, 1873,  

     1874, 1875, 1876 e 1877 em PDF; 

14.4. Acervo Multimídia da Gestão Eduardo Paes (2011 a 2014); 

14.5. Cartas Cadastrais de 1935; 

14.6. Décima Urbana; 

14.7. Gestão Eduardo Paes – Imagens em Movimento, de 11 de  

novembro 2013 até 04 de 

     abril de 2014, acrescido da Implosão da Perimetral; 

15. Coleção Particular Beatriz Kushnir – identificação, descrição e 
digitalização de 73 fitas-cassete. 

 

16. Recuperando a História através da Cartografia – higienização, 

restauro e acondicionamento: 

16.1 – Traçado Definitivo da Área de Sesmarias; 
16.2 – Planta Demonstrativa da Fazenda de Manguinhos ao Centro da 
Cidade 

 
 

17. Brasiliana Fotográfica – Convênio realizado entre o AGCRJ, a FBN e o 

IMS para o enriquecimento do Portal Brasiliana Fotográfica já existente. 

Ocorreram reuniões e visitas técnicas entre as instituições citadas. Até o 

momento foram digitalizados 112 negativos, os quais deverão ser 

descritos conforme as orientações técnicas fornecidas pela Fundação 

Biblioteca Nacional. 

 

18. Implantação do Formulário sobre o Perfil do Pesquisador do AGCRJ  



 

 

 



 

 

                        



 

         



 

 

 

 

Subgerência de Documentação Escrita 

Atividades gerais realizadas: 

1 – Atendimentos aos pesquisadores/usuários, funcionários do AGCRJ e 

demais órgãos da PCRJ: 2.000 atendimentos 

2-  Agendamento para reprodução feitas pelo pesquisador: 240 

3 – Reproduções de documentos realizadas: 7.852 

4 – Visitas guiadas realizadas: 6 

5- Respostas a consultas on-line e por telefone.  

6- Coordenação das atividades de funcionários e estagiários no atendimento ao 

pesquisador e na realização de trabalhos com a documentação. 

 

 



 

Atividades específicas realizadas: 

Projeto Mapeamento topográfico: 

1- Levantamento, revisão e adequação à NOBRADE dos fundos Câmara 

Municipal, Conselho de Intendência e Prefeitura do Distrito Federal da 

documentação do arquivo deslizante.  

 

2-  Inserção de dados no nível série dos fundos:  

 
* 265 séries do Fundo Câmara Municipal 

* 37 séries do fundo Conselho de Intendência  

*201 da Série Prefeitura do Distrito Federal; 

 

3- Inserção de dados da Coleção Chagas Freitas no Arquivo Virtual:  

 15 caixas, de um total de 27 

  520 itens. 

 

4- Identificação, adequação à NOBRADE e inserção no Arquivo Virtual de 

dados da Série Estudos para Bens Tombados:  

 15 caixas 

 239 dossiês.  

 

5- Identificação, adequação à NOBRADE e inserção no Arquivo Virtual de 

dados do Fundo Gabinete do Prefeito:  

 6 seções; 12 séries; 40 subséries. Por motivos de supressão de 

dados pelo Arquivo Virtual não foi dado prosseguimento a inclusão 

da série. Ficaram faltando: 11 Seções, 58 séries, 38 subséries.  

 

6- Conferência de documentos, troca de acondicionamento, confecção de 

espelhos, confecção de fichas remissivas da Série Aforamentos: 



 

 
 596 caixas novas  

 1351 caixas antigas  

 4301 fichas remissivas  

 Aforamentos encontrados no déposito 409 - 4 caixas novas: 

incluídos.  

 

7- Troca acondicionamento de acervo:  

 Solicitação de Reprodução/Ficha de Pesquisador/Relatório 

Estagiários: 11 caixas novas / 15 caixas antigas 

  Série Recuo: 15 caixas novas / 30 caixas antigas;  

 Série Próprio Municipal: 20 caixas novas / 40 caixas antigas; 

  Série Instrução Pública (Caixas): 58 caixas novas; 125 caixas 

antigas;  

 Série Gabinete do Prefeito- Seção Henrique Dorsworth: 87 caixas 

novas/ 238 caixas antigas 

 

8- Remanejamento de acervo no depósito:  

 Licença para Obras: 360 livros 

  Fundo da Secretaria Municipal de Urbanismo - série Caderneta 

de Numeração: 126 caixas 

 

9- Transferência de acervo da GDEE para a SDE:  

 Série Licença para Obras: 50 livros 

  Jornais da Imprensa Alternativa: 33 metros lineares 

  Livros de Pagamento de Foro: 6 metros lineares 

 América Fabril: 11 metros lineares. 

 
10-  Instrumentos de pesquisa digitalizados e disponibilizados no site:  

 Alberto Lima; Carneiro Leão 



 

 Oliveira Reis 

 Manoel Maurício  

 Marcos Tamoyo 

 Veiga Cabral 

 Raul Cardoso 

  Saldanha Marinho 

 Zulmira Feital  

 Pereira Passos 

 Fundo Gabinete do Prefeito- Henrique Dodsworth  

 Séries Décima Urbana;  

 Pedro Lima 

 Rio Arte  

 Estudos para Bens Tombados. 

 
11- Levantamento topográfico com preenchimento de planilha dos depósitos 

311-L e 311- H 

 

12- Reacondicionamento e remanejamento da Série Licença para Obras:  

 
 1592 caixas novas 

 2802 caixas antigas 

 53.745 dossiês 

 

Acervo Licença para Obras: 

 
1 – Catalogação e reacondicionamento de processos da vindos da 

SMU remessa de 2011: 

  1797 processos 

 372 caixas, de 372 caixas. 

 



 

2 - Processos enviados para GAT para reprodução por solicitação do 

pesquisador:  

 81 processos. 

 
3 – Plantas recatalogadas, restauradas, planificadas e acondicionadas 

enviadas para a GAT e entregues:  

 647 plantas. 

 
4  - Adoção de transparência com logo da instituição para fotografias 

de documentos feitas pelo pesquisador. Atividade feita em parceria 

com a GAT/Laboratório Fotográfico. 

 
 

Projetos externos 

1 - Continuação do projeto COLUSO – "A Presença portuguesa na 

documentação da Municipalidade Carioca: séculos XIX e XX”, para o 

levantamento de informações a respeito dos imigrantes portugueses no 

Rio de Janeiro. 

 Movimentação entrada-saída de bolsistas:12.  

 

2 – Envio de projeto sobre a Coleção Saldanha Marinho para o ADAI. 

      Outros 

1 – Instalação de totem para consultas on-line, consultas a instrumentos 

de pesquisa off-line e realização de perfil de pesquisador. 

 

Amostragem de Perfil do pesquisador SDE 

 



 

38

28

Gênero dos Pesquisadores

Masculino 

Feminino

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

GERÊNCIA DE PESQUISA  

 

“Administração Pública Municipal: a estrutura e os titulares. Da Comissão 

de intendência à Prefeitura do Rio (1889-2012)”. 

Realizado com o objetivo de contribuir para a compreensão dos fundos 

documentais sob a guarda do AGCRJ, este organograma representa um 

instrumento significativo para a definição de políticas públicas, para a tomada 

de decisões pelo Poder Executivo municipal e para os pesquisadores do tema. 

 

Atividades: 

 

 Revisão dos organogramas para a atualização do e-book já disponível 

no site do AGCRJ; 

 Preparação do e-book para sua futura publicação física.  

 



 

 

Projeto de entrevistas “A Administração Pública Municipal” 

O projeto tem como objetivo recuperar a memória dos administradores de 

primeiro escalão da Cidade do Rio de Janeiro (prefeitos, vice-prefeitos, 

secretários), auxiliando assim tanto os pesquisadores que se debruçam sobre o 

tema, como a própria organização, descrição e difusão dos fundos 

documentais desta instituição. 

Atividades: 

 

 Redação do roteiro das entrevistas; 

 Realização de 4 entrevistas com e ex-administradores da prefeitura: Jó 

Antônio Rezende, Roberto Saturnino Braga, Paulo Aquino e Israel 

Klabin; 

 Todas serão disponibilizadas no site do arquivo ao final do projeto; 

 

 

“Com régua e compasso, os traços da cidade. Engenheiros e arquitetos 

do Rio, sua trajetória na administração pública”. 

O projeto em parceria com a SEAERJ – Sociedade dos Engenheiros e 

Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro visa a valorização da Engenharia 

Pública, por meio da preservação da memória de arquitetos e engenheiros que 

exerceram suas atividades profissionais na administração pública do Rio de 

Janeiro, em suas várias instâncias institucionais, ou seja, como Distrito Federal, 

Estado da Guanabara e município do Rio de Janeiro. A atuação desses 

profissionais foi decisiva para que o Rio de Janeiro pudesse se expandir, 

progredir, uma vez que foram responsáveis por obras que concorreram para 

esse desenvolvimento. 

  



 

Atividades: 

 

 Redação do roteiro das entrevistas; 

 2 entrevistas realizadas a partir de outubro, com o arquiteto Paulo 

Roberto de Souza Martins e com o engenheiro Júlio Ferrarini 

Maione; 

 Transcrições em andamento. Todas serão disponibilizadas no site do 

AGCRJ ao final do projeto; 

 

Mapeamento da estrutura da Superintendência de Urbanização e 

Saneamento (SURSAN).  

Criada pela Lei nº 899, de 28/11/1957, a SURSAN funcionou como uma 

autarquia até o ano de 1972, quando foi extinta pelo ex-governador do Estado 

da Guanabara, Antônio de Pádua Chagas Freitas. A realização deste 

organograma importa pois é essencial para a compreensão do funcionamento 

do órgão responsável pelas principais obras que transformaram o território hoje 

pertencente ao município do Rio de Janeiro durante a segunda metade do 

século XX. Este estudo, além de nos auxiliar internamente na elaboração dos 

roteiros de entrevista para o projeto “Com régua e compasso, os traços da 

cidade”, beneficiará os pesquisadores e interessados no tema quando de sua 

publicação. 

 

Atividades: 

 

 Levantamento de sua estrutura a partir da pesquisa em Diários Oficiais 

(1957-1972); 

 Pesquisa de bibliografia correlata que possa fornecer subsídios para a 

compreensão da organização desta estrutura. 

 



 

 “Dicionário histórico-biográfico da administração pública da cidade do 

Rio de Janeiro”. 

O “Dicionário histórico-biográfico da administração pública da cidade do Rio de 

Janeiro” é uma iniciativa do AGCRJ que visa sistematizar toda a informação 

possível referente aos diversos escalões do governo municipal e disponibilizá-

las em um banco de dados onde seja possível acessar as biografias 

diretamente, através de uma busca objetiva. Os projetos de entrevista em 

andamento “Com régua e compasso, os traços da cidade” e a “Administração 

Pública Municipal” serão essenciais para a produção deste material, assim 

como a publicação intitulada “Administração Pública Municipal: a estrutura e os 

titulares. Da Comissão de intendência à Prefeitura do Rio (1889-2012)”, que já 

se encontra disponível na página do Arquivo. Outro braço do projeto será 

contribuição de instituições e pesquisadores que possuam trabalhos e queiram 

colaborar com esta realização. 

 

Atividades: 

 

 Levantamento das instituições e pesquisadores que possam colaborar 

com a produção de pesquisas sobre a História Política da cidade do Rio 

de Janeiro; 

 Processamento das informações alcançadas por meio das entrevistas 

realizadas pela Gerência de Pesquisa.  

 Preparo das cartas a serem enviadas às instituições e aos 

pesquisadores especializados em História Política convocando-os a 

participarem do projeto; 

 Sistematização das informações levantadas para a futura composição 

de um e-book que estará disponível na página do AGCRJ na internet. 

 

 



 

SUBGERÊNCIA DE BIBLIOTECA 
BIBLIOTECA PROF. OSWALDO PORTO ROCHA 

 
 

Atividades gerais realizadas: 

 

1.  Atendimento presencial aos pesquisadores, funcionários do AGCRJ e 
demais órgãos da PCRJ: 496 atendimentos; 

2.  Atendimento on-line e por telefone; 

3. Capacitação do pesquisador presencial para operação do Software Sophia e 
pesquisa do acervo no Catálogo On-line: monografias, teses, dissertações, 
folhetos, livros, revistas e artigos de jornais; 

4. Orientação para acessar as publicações on-line: catálogos, livros e revistas 
do AGCRJ. Auxílio à pesquisa para fins de aposentadoria, comprovação de 
títulos e direitos no Site Decretos Municipais, que disponibiliza decretos 
digitalizados de 1975 a 2010 e no Site do Diário Oficial do Município; 

5. Obras consultadas: 920; 

6.  Reproduções realizadas de Boletim da Câmara Municipal, Boletim da 
Intendência Municipal, Boletim da Prefeitura do Distrito Federal, Diário Oficial 
do Estado da Guanabara e  Diário Oficial do Município: 692; 

7. Coordenação das atividades de funcionários e estagiários no tratamento 
técnico e digitalização de acervos. 

8. Organização do Stand do AGCRJ e inclusão no Catálogo para a Primavera 
dos Livros 2015; 

9. Organização para o Lançamento do Livro e da Revista do AGCRJ 2015 na 
Livraria Arlequim; 

10. Permuta de Livros com a Livraria Arlequim para fins de atualização de 
acervo. 

 

 

 

 



 

Atividades específicas realizadas: 

 

1.  Coleção Particular Beatriz Kushnir:  

1.1. Inclusão no Sophia de 985 itens, nos suportes livro, revista e mídia; 

1.2. Tratamento técnico: Tombamento, registro no livro de tombo e 

carimbo, Catalogação, Indexação de assunto, Etiquetagem, Organização 

do acervo nas estantes do depósito;  

1.3 Elaboração do instrumento de pesquisa; 

1.4 Elaboração de Planilha de Controle de Títulos e Exemplares por 

ordem alfabética de título e localização.                     

2.  Acervo On-line e Digitalizado: 

2.1. Digitalização da Coleção de Boletins da Ilustríssima Câmara 

Municipal da Corte nos anos de 1874, 1875, 1876, 1877, 1878 e 1879 

em formato jpg, na resolução de 600 dpi e em formato pdf, na resolução 

de 100 dpi. Backup em Cd e no Storage do IPLAN. 

2.2 Digitalização e inclusão na página “Raridades” da Obra: Brazões e 

Bandeiras do Brasil, da autoria de Clóvis Ribeiro, foi editado em 1933, 

no Estado de São Paulo em comemoração  ao primeiro Centenário da 

Instituição da Bandeira Nacional. 

3.  Acervo Geral:  

3.1. Inclusão de 634 livros no Sophia e de 593 periódicos no kardex; 

3.2. Tratamento técnico de novos títulos: Tombamento (registro no livro 

de tombo e carimbo) Catalogação, Indexação, Classificação, 

Etiquetagem, Inclusão no Sophia e  Organização do acervo nas estantes 

do depósito;  



 

3.3 Digitação, Impressão e Alfabetação de fichas catalográficas nos 

catálogos de autor, título assunto, série e topográfico; 

3.4 Inventário do acervo de Obras Gerais para atualização de dados e 

correção de erros, provindos da deficiência de tabelas do antigo 

Software Biblion, migrado para o Software Sophia. Total: 1076 itens. 

4.  Artigos de jornal e revista:  

4.1.Seleção e elaboração de ficha analítica de unitermo para artigos de 

jornais e revistas; 

4.2.Carimbo, descrição dos artigos em ficha de unitermo, arranjo em 

pastas por assunto, e guarda em depósito. Até o presente momento 

8150 itens. 

 

 

GERÊNCIA DE APOIO TÉCNICO 

 

Atividades Gerais: 

 

1. Receber visitas de alunos de Universidades e outras Instituições 

para conhecerem os processos e técnicas de conservação empregadas 

nos tratamentos para conservar os documentos do AGCRJ; 

2. Suporte Técnico a todos os setores do AGCRJ relacionado à 

Conservação do seu Acervo; 

3. Treinamento da equipe de limpeza para a higienização correta dos 

depósitos; 

4. Elaboração e Confecção de Acondicionamentos na máquina Valiani 

e manualmente: 11.113. 

 

 

 



 

Atividades Específicas: 

 

1 - Fundo Secretaria Geral de Educação e Cultura - Departamento Geral de 

Cultura da Prefeitura do Distrito Federal 

Objetivo: Desinfestação, Higienização e Acondicionamento de 32.000 

Negativos do Fundo Secretaria Geral de Educação e Cultura - Departamento 

Geral de Cultura da Prefeitura do Distrito Federal. 

Foram tratados 9387 de janeiro até outubro de 2015. 

Aproximadamente 22.063 negativos já passaram pelo tratamento de 

conservação desde o início do projeto. 

2 - Plantas do Arquiteto Heitor de Melo - Documentos Especiais 

Objetivo: Digitalização e Tratamento de Conservação (higienização, pequenos 

reparos, acondicionamento) e Digitalização de 28 plantas assinadas pelo 

Arquiteto Heitor de Melo. 

3 – Série Licença para Obras  

Objetivo: Desinfecção, higienização, pequenos reparos e acondicionamento 

das plantas pertencentes aos processos da Coleção Licença para Obras. 

Foram Higienizadas 1070 plantas e 647 tratadas e acondicionadas com 

poliéster. 

4 - Projeto História através dos Mapas 

Objetivo: Tratamento de Conservação, Acondicionamento e Digitalização de 70 

mapas que estão em péssimo estado de conservação. 

Foram tradados 3 mapas. 

 

 



 

5. Projeto Topográfico 

Objetivo: Levantamento da condição física, higienização e 

Acondicionamento/Reacondicionamento dos documentos que compõem o 

acervo do AGCRJ. Esse projeto está vinculado à Gerência de Documentação 

Escrita e Especial, que está trabalhando na topografia dos depósitos e acervos 

custodiados pela Instituição. Esse Projeto iniciado busca mapear de forma 

eficaz os acervos do AGCRJ.  Até o presente momento foi feito 40% do Acervo. 

6. Exposição “Eros e Iris” 

Objetivo: Diagramação de texto, estruturação, manipulação e tratamento de 

imagem, criação de identidade e unidade visual, além da montagem de 8 (oito) 

molduras para fotografias para  a Exposição “Eros e Iris” para uma das salas 

de exposições do Hall de entrada. A exposição foi inaugurada juntamente com 

a última sessão de 2015 do CineClube AGCRJ “Rio: 450 anos de cinema” – 

05/11/2015. 

7. Álbuns do setor de Iconografia 

Objetivo: Tratamento de Conservação dos álbuns pertencentes ao setor de 

Iconografia: 

- “Rio de Janeiro Pitoresco – Buvellot-Moreau” - 1845 

-“Cidade do Rio de Janeiro – Centenário da Independência 1822-1922” 

- “Quadros Históricos da Guerra do Paraguai” 1865 

8. Tratamento de Conservação dos Boletins da Prefeitura do Distrito 

Federal – Volume I ao Volume XXII dos anos de 1863 -1864 

Objetivo: Higienização, Reparos, Acondicionamento com papel microondulado 

dos Boletins da Prefeitura do Distrito Federal dos anos de 1863-1865. 

 



 

 

9.Tratamento de Conservação das Plantas do “Paço Municipal” 

Objetivo: Digitalização, Tratamento de Conservação e Acondicionamento de 05 

plantas do Paço Municipal. 

10. Limpeza da Chave da Cidade para a comemoração dos 450 anos da 

Cidade do Rio de Janeiro 

Objetivo: Limpeza da Chave da Cidade do Rio de Janeiro 

11. Digitalização de fotografias para pesquisadores 

Objetivo: Digitalização dos documentos do AGCRJ para dar acesso ao público. 

Gerência de Documentação Escrita e Especial 41imagens 

Gerência de Pesquisa 36 imagens 

Subgerência de Documentação Especial 1.107 imagens. 

Subgerência de Documentação Escrita 1648 plantas 

Gabinete 81 imagens 

12. Visitas técnicas às Secretarias 

Objetivo: Registro fotográfico das Secretarias. Total de 43 visitas. 

13. Elaboração do “Manual de Normas e Procedimentos para a rotina de 

limpeza das dependências do AGCRJ”com a Subgerencia de Atividades 

Gerais 

Objetivo: O setor contribuiu para a elaboração do manual no que diz respeito à 

limpeza dos depósitos da AGCRJ. 

 



 

14. Tratamento de Conservação da Planta “Companhia Brazileira de 

Immoveis e Construcções Avenida Rio Branco , 48 – Terrenos em 

Andarahy – Avenida:-lotes em branco”. 

Objetivo: Higienização, Remoção de adesivos, Testes de solventes, 

Desacidificação, Reparos e acondicionamento da Planta “Companhia Brazileira 

de Immoveis e Construcções Avenida Rio Branco , 48 – Terrenos em Andarahy 

– Avenida:-lotes em branco”. 

15. Projeto Digitalização de imagens do Setor de Iconografia do AGCRJ 

Objetivo: Digitalização de 12.400 imagens do Setor de Iconografia do AGCRJ. 

Foram digitalizadas 1835 imagens até nov. de 2015. 

16. Tratamento de Conservação do encarte “Vista Panorâmica Circular da 

Cidade do Rio de Janeiro tomada do Morro de Santo Antônio”  

Objetivo: Aplicação de Técnicas de Conservação no encarde da Vista 

Panorâmica Circular da Cidade do Rio de Janeiro tomada do Morro de Santo 

Antônio de 2,90 metros. 

17. Tratamento de Conservação do álbum com imagens de Augusto Malta 

de 1922 pertenceao Sr. Olínio Coelho 

Objetivo: Higienização, desinfestação, reparos, desmonte, reencadernação e 

acondicionamento com papel microondulado. 

18. Tratamento de Conservação de Cartas Cadastrais de 1935 

Objetivo: Higienização e acondicionamento de 4 (quatro) Cartas Cadastrais de 

1935. 

19. Tratamento de Conservação da Carta do Distrito Federal Serviço 

Geographico Militar de 1922. 

Objetivo: Higienizar, pequenos reparos e acondicionamento da Carta do Distrito 

Federal Serviço Geographico Militar de 1922. 

 

 



 

20. Tratamento de Conservação de fotos sobre a História da Iluminação. 

Objetivo: Higienização, pequenos reparos e acondicionamento de 15 (quinze) 

fotos sobre a História da Iluminação. 

21. Tratamento de Conservação do documento “Batalha do Avahi”  

Objetivo: Higienização, pequenos reparos e acondicionamento do documento 

“Batalha do Avahi”. 

22. Tratamento de Conservação da Coleção Particular Oswaldo Porto 

Rocha: 

Objetivo: Higienizar e acondicionar 23 (vinte e três) fotografias e 6 (seis) 

cartelas de negativos da Coleção Particular Oswaldo Porto Rocha. 

23. Atividades Internas 

Objetivo: Atender demandas do AGCRJ 

Arte para Folder da instituição AGCRJ 

Criação de Folder online 

Acompanhamentos nas entrevistas para o livro (Projeto Arquitetos); 

Elaboração de Power Point para os eventos internos e externos do AGCRJ  

Criação de Convites de eventos do AGCRJ 

Criação de layout para a “Primavera dos Livros” (camisa e banner)  

Elaboração de brindes para o fim de ano do AGCRJ (Calendário) 

24. Acondicionamento dos Códices do Acervo Histórico 

Objetivo: Acondicionamento de 80 Códices. 

 

 



 

SUBGERÊNCIA DE ATIVIDADES GERAIS 

Execução de atividades permanentes de controle de manutenção predial, 
limpeza, segurança, almoxarifado e inventário. 

Dentre elas, estão: 

 controle de material de escritório e material de limpeza 
 recebimento de todo o material entregue no AGCRJ (elétrico, 

eletrônico, hidráulico, químico, de escritório, permanente, 
livros, etc.) 

 pesquisa de orçamentos de serviços e/ou material 
 elaboração de Termos de Referência, justificativas, 

memorandos e ofícios 
 autorizações de estacionamento 
 agendamento de Atividades do Auditório 
 inventário/baixa de bens móveis 
 acompanhamento de segurança na saída e entrada de 

material e/ou pessoas do AGCRJ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


