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RESUMO: A CPRM - Serviço Geológico do Brasil é uma empresa pública, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, através da Secretaria 
de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, atuando no cenário nacional com atribuições de Serviço Geológico do Brasil. 
Tem por missão, “Gerar e difundir o conhecimento geológico e hidrológico básico necessário para o desenvolvimento sustentável 
do Brasil”. Compondo o colegiado de Unidades Regionais, nas décadas de 70 e 80, a Superintendência Regional de Porto Alegre 
executou grandes projetos de pesquisa mineral, tanto em convênio com o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), como 
pesquisa própria ou para particulares. Os produtos destes projetos se encontram armazenados na Biblioteca dessa Unidade Regional.
Entre as inúmeras coleções disponíveis nesse acervo, destacamos a coletânea de Perfis descritivos de furos de sonda, cuja demanda 
contínua e crescente gerada pela Sociedade, resultou em uma ferramenta base em trabalhos de Pós-graduação, além de contribuir 
para subsidiar empresas de pesquisa e exploração mineral, de nível nacional e internacional. Essa coleção se encontra armazenada em 
caixas de papelão sinalizadas pela sigla do conjunto de furos, reunindo aproximadamente 4000 originais de perfis descritivos de poços.
Considerando a importância dessa e de outras expressivas coleções institucionais da CPRM, bem como, a preocupação constante de sua 
disponibilização, foi apresentado o Projeto de Preservação Digital do Acervo, Acesso Livre, contemplando o acervo das doze Bibliotecas 
da Rede SGB.Integrando essa Rede, a Biblioteca Regional de Porto Alegre priorizou a escanerização da Coleção de Perfis Descritivos 
de Furos de Sonda, objetivando preservar o original, 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.A Coleção de Perfis pode ser acessada através do link, Biblioteca Virtual - Acesso Livre, disponível na 
homepage da CPRM / SGB, www.cprm.gov.br
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