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 A CPRM  é uma empresa pública, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que tem as 
atribuições de Serviço Geológico do Brasil. 
Com sede em Brasília, possui um Escritório do Rio de Janeiro, onde localiza-se a Biblioteca 
Octávio Barbosa, biblioteca central do Serviço Geológico, 8 Superintendências Regionais e 3 
Residências, cada um com uma biblioteca regional.

 A Superintendência Regional de Porto Alegre (SUREG-PA) tem como área de atuação os  
estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A biblioteca regional de Porto Alegre contém em 
seu acervo toda a produção Institucional relativa à pesquisa mineral e mapeamento geológico e 
hidrogeológico destes dois estados.
Neste acervo destacamos a coletânea de perfis de sondagem, pela sua importância na pesquisa 

“Perfilagem de poços consiste na obtenção de registros contínuos de diferentes propriedades físicas das rochas 
atravessadas pela sonda de perfilagem”. (Munis e Cardoso, 1983). 

Utilização:  pesquisa e prospecção de minerais e água subterrânea.

Enquanto a sonda perfura, retira uma camada, o testemunho
de sondagem.

Após a sonda perfurar são introduzidos sofisticados equipamentos 
eletrônicos que registram a cada profundidade as diversas 
características das rochas, gerando o perfil geofísico.

Com os  dados do perfil geofísico  e do testemunho de 
sondagem  o geólogo faz a descrição do furo, gerando como 
produto final um perfil composto, que é o perfil descritivo do furo de 

    O acervo contém 3874 originais de perfis de sondagem realizados nos estados do Rio Grande
 do Sul e Santa Catarina nas décadas de 70 e 80.
    Este acervo, além de compor a memória técnica do Serviço Geológico do Brasil,  é referência 
para trabalhos de geologia tanto no âmbito acadêmico (graduação e pós-gradução) como servem 
de suporte para empresas interessadas em investir em exploração mineral.

    Trata-se de um acervo único, que até o final de 2008 estava restrito à consulta local ou, 
caso necessário, o usuário podia obter cópia em papel, porém com um custo elevado devido
ao tamanho dos perfis (média de 3,50 metros de comprimento cada).

     A preservação e disponibilização do acervo sempre foi idéia constante da área de Informa-
ção por reconhecer que os Projetos Institucionais resultam na geração de produtos finais
históricos e relevantes. Aliado a isto, no início dos anos 2000, começamos a receber diversas
 solicitações de usuários para obtenção de produtos em formato digital, conforme registrado 
no relatório anual da biblioteca regional de Porto Alegre de 2001:

Observa-se um número expressivo de usuários que solicitam nossos produtos em 
formato digital, tanto os que estão sendo lançados como produtos antigos (mapas de
projetos e perfis de sondagem. (COELHO, 2001)

A escanerização destes documentos iniciou em 2007, sob coordenação da Biblioteca Octávio 
Barbosa, e teve como objetivo  difundir e compartilhar com a comunidade geocientífica a 
informação antes contida em um único suporte e restrita a consulta local, disponibilizando estas 
informações via WEB através do acesso livre.

    Este projeto veio contribuir para a otimização do fluxo da informação geocientífica além de 
promover e ampliar a visibilidade institucional.

      Também sob o ponto de o ponto de vista da responsabilidade social e ambiental este Projeto 
também contribuiu, uma vez que a disponibilização do acervo para download em formato pdf ou 
imagem eliminou os pedidos de cópia em papel.
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- pesquisa de um ou mais termos com expressão booleana
- o termo pesquisado é destacado no texto
- possibilidade de pesquisa por coordenadas UTM
- utiliza todos os recursos da web (salvar, recortar, imprimir, etc.)
-  compartilhamento de informações anteriormente restritas a consulta local;
- acessibilidade à informação on line e gratuita 24 horas para comunidade
-  sustentabilidade ambiental (diminuição considerável da cópia em papel)
- economia

A escanerização da Coleção de Perfis Descritivos de Furos de Sonda possibilitou difundir e 
compartilhar com a comunidade geocientífica, a informação contida em um único suporte em 
versão impressa, contribuindo para a otimização do fluxo da informação geocientífica, além de 
promover e ampliar a visibilidade institucional.

O programa ainda está sendo ajustado e algumas melhorias estão sendo realizadas, como
 a integração da Plataforma Doc Pro com o catálogo on line.  Através de amostragens
podemos observar o significativo aumento no número de consultas a esta coleção, a partir
da implantação da Biblioteca Virtual. 

"Gerar e difundir o conhecimento geológico e hidrológico básico necessário para o 
desenvolvimento sustentável do Brasil".
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Acessando o Repositório 

Vantagens para os usuários

Resultados

   A disponibilização do Repositório Digital Institucional do Serviço Geológico do Brasil 
democratizou o acesso à informação geocientífica
   No 45º Congresso Brasileiro de Geologia realizado em Belém, PA, em 2010, este trabalho foi 
reconhecido e citado como exemplo a ser seguido por outras instituições.

    Pode-se afirmar que, através deste Projeto, a rede de bibliotecas do Serviço Geológico do
 Brasil contribuiu para  o efetivo  cumprimento da Missão Institucional da empresa:
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