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APRESENTAÇÃO 
 

Este manual foi elaborado como material de apoio aos usuários das instituições parceiras 

cadastradas no ambiente de pesquisa e desenvolvimento do Repositório Legatum – Sonus et 

Imago (RL-SI), as quais têm permissão de acesso ao ambiente para fazer inserções e descrições 

de objetos digitais.  

O RL-SI é constituído por dois ambientes, um destinado a descrições e acesso e outro 

destinado à preservação digital dos objetos digitais e seus metadados.  

No momento, apenas o ambiente de descrições e acesso é contemplado neste manual. 

Em breve, uma atualização do manual incluirá orientação de uso do sistema de preservação 

digital. 

 

1  INTRODUÇÃO  

 

Produto da Iniciativa Legatum1, o Repositório Legatum – Sonus et Imago (RL-SI)2 

propõe-se como um modelo de repositório digital resultante da implementação dos softwares 

livres, de código aberto, Access to Memory (AtoM)3, para descrições de objetos digitais e 

visando ao acesso confiável, e Archivematica4, destinado à preservação digital e baseado no 

modelo de referência Open Archival Information System (OAIS)5. O Repositório Legatum foi 

implementado como produto da pesquisa “Iniciativa Legatum: acesso remoto e preservação 

digital do patrimônio audiovisual custodiado por arquivos de instituições brasileiras e de outros 

países de idiomas de origem latina” (SILVA, 2015)6, no âmbito do Grupo de Estudos sobre 

Cultura, Representação e Informação Digitais (CRIDI)7, em sua Fase 3 de 3 (2016 a 2019), com 

o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq8. 

A Iniciativa Legatum foi pensada por um grupo de pesquisadores que, por meio de ações 

e projetos de experimentação científica e tecnológica, atuam no desenvolvimento e no 

                                                           

1 Cf. http://www.legatum.ufba.br/web/. Acesso em: 16 jan. 2019 
2 Cf. http://www.legatum.ufba.br/atom/. Acesso em: 16 jan. 2019 
3 Cf. https://www.accesstomemory.org/pt-br/. Acesso em: 16 jan. 2019 
4 Cf. https://www.archivematica.org/en/. Acesso em: 16 jan. 2019 
5 Cf. https://public.ccsds.org/pubs/650x0m2.pdf. Acesso em: 16 jan. 2019 
6 Cf. http://cridi.ici.ufba.br/institucional/resumo-do-projeto-de-pesquisa-sobre-patrimonio-audiovisual-fase-3-
de-3/ . Acesso em: 16 jan. 2019 
7 Cf. http://cridi.ici.ufba.br/institucional/. Acesso em: 16 jan. 2019 
8 Cf. http://cnpq.br/apresentacao_institucional/ . Acesso em: 15 fev. 2019 



 
 

aprendizado do uso de ferramentas, modelos e abordagens para representação, preservação e 

acesso de informação em plataformas digitais. Não se trata, portanto, de prover serviços ou 

produtos totalmente finalizados, imutáveis, fechados ou com fins lucrativos. Assim, membros 

da equipe de pesquisadores e parceiros da Iniciativa Legatum poderão empreender ações de 

pesquisa e desenvolvimento, bem como beneficiar-se do aprendizado, durante todos os estágios 

dos produtos e serviços mantidos (criação, desenvolvimento e manutenção). Os produtos e 

serviços oferecidos pela Iniciativa Legatum devem ser sempre considerados "beta" ou 

experimentais ou protótipos, mesmo que ofereçam funcionalidades estáveis e amplamente 

acessadas por utilizadores externos.  

Desde 2013, o CRIDI, com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), vem desenvolvendo o RL-SI como uma experiência técnica, 

aproveitando os avanços recentes da tecnologia da informação aplicada aos acervos 

permanentes. É uma iniciativa de reflexão sobre a informação, a cultura, a representação, um 

passo de convergência empírica que ao mesmo tempo oferece um produto de utilidade ao 

pesquisador interessado em acessar informações sobre a documentação cuja natureza e 

características atendem ao escopo do repositório.  

O RL-SI é resultado de uma série de ações coordenadas ao redor de um repositório 

aberto, multi-idiomas e colaborativo. O repositório é baseado em uma plataforma digital 

compatível com normas arquivísticas internacionais, de forma a se tornar tão ideal quanto 

possível para alcançar os objetivos a que se propõe. 

O RL-SI visa à preservação digital e ao acesso remoto de acervos audiovisuais, sonoros 

e iconográficos. Pretende ser uma plataforma internacional que integrará arquivos de 

instituições públicas distintas, através de um processo cooperativo. A experiência proposta pelo 

RL-SI permitirá compreendermos como essas instituições podem atuar cooperativamente para 

inserção de acervos em um só ambiente, além de propiciar a análise de conteúdos interculturais 

ali reunidos. 

No intuito de atender às demandas de usuários com deficiências sensoriais (visual e 

auditiva) interessados nos itens disponibilizados no RL-SI por seus parceiros e colaboradores, 

e com o objetivo de promover inclusão e acessibilidade sociais para esse público, o ambiente 

do RL-SI pretende oferecer, assim que possível, teclas de atalho para navegação no site e 

também acesso a softwares livres de acessibilidade, como leitores de tela, além de recursos de 

audiodescrição e janela de libras, quando tivermos esta possibilidade de perfis qualificados 

entre os membros do Grupo CRIDI e entre seus parceiros, que esperamos para breve. Dessa 



 
 

forma, visamos a contribuir com a eliminação de barreiras tecnológicas, comunicacionais e 

culturais, ampliando o acesso à informação a todos os indivíduos. 

 

2 PRINCIPAIS SOFTWARES E NORMAS 

 

Nesta seção apresentam-se os principais softwares e normas associadas aos ambientes 

de acesso e preservação do RL-SI. 

 

2.1 O SOFTWARE AtoM E A NORMAS PARA DESCRIÇÃO 

 

O software livre AtoM, de código aberto, usado no RL-SI, instalado em uma máquina 

virtual na Superintendência de Tecnologia da Informação da Universidade Federal da Bahia 

(STI-UFBA)9, é reconhecido pelo International Council on Archives (ICA)10, bem como pelo 

Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ)11 e pelo Arquivo Nacional12 brasileiro, e por 

arquivos de instituições em todo o mundo. 

 

Sistemas informatizados especializados são desenvolvidos com vistas a um 
grupo específico de profissionais, na medida em que automatizam processos 
de uma atividade profissional. Este é o caso do AtoM, que atende às 
necessidades dos arquivistas. Entretanto, por ser um sistema informatizado, 
requer o apoio de profissionais de tecnologia da informação para o pleno 
funcionamento do sistema (GUIA DE USUÁRIO ATOM, 2017, p.14) 

 

 O AtoM “possui três grandes conjuntos de funcionalidades: Recuperar Informações, 

Gerenciar Informações e Configurar Sistema, todos acessíveis pela página inicial, desde que se 

tenha permissões para executar as funcionalidades” (GUIA DE USUÁRIO ATOM, 2017, p.14) 

(Figura 1). 

 

 

 

                                                           

9 Cf. https://sti.ufba.br/. Acesso em: 15 fev. 2019. 
10 Tem como objetivo dedicar-se “ao gerenciamento eficaz de registros e à preservação, cuidado e uso da herança 
arquivística mundial por meio de sua representação de registros e profissionais de arquivo em todo o mundo.” 
(ICA, 2018) (tradução livre).  
11 “O Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ é um órgão colegiado, vinculado ao Arquivo Nacional do 
Ministério da Justiça que tem por finalidade definir a política nacional de arquivos públicos e privados, como 
órgão central de um Sistema Nacional de Arquivos, bem como exercer orientação normativa visando à gestão 
documental e à proteção especial aos documentos de arquivo” (CONARQ, 2018).   
12 Cf. http://www.arquivonacional.gov.br/br/. Acesso em: 15 fev. 2019. 



 
 

Figura 1: A barra de funcionalidades do AtoM 

 

Fonte: http://livroaberto.ibict.br/handle/123456789/1065 

 

O AtoM atende às seguintes normas arquivísticas internacionais: Norma Internacional 

de Registro de Autoridade Arquivística para Entidades Coletivas, Pessoas e Famílias (ISAAR-

CPF), Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística (ISAD-G, procurando atender 

também a NOBRADE, Norma Brasileira de Descrição Arquivística), Norma  Internacional  

para  Descrição  de  Instituições com Acervo Arquivístico (ISDIAH) e Norma Internacional 

para Descrição de Funções (ISDF).  

A norma ISAAR (CPF) destina-se a determinar 

 

... o tipo de informação que poderia ser incluída em descrições de instituições 
com acervo arquivístico e fornece orientação sobre como tais descrições 
podem ser desenvolvidas em um sistema de descrição arquivística. O 
conteúdo dos elementos de informação incluídos nas descrições será 
determinado pelas convenções e/ou regras seguidas pela instituição. 
Recomenda-se que cada país estabeleça e mantenha um identificador único 
para cada instituição com acervo arquivístico. Esse identificador deveria ser 
compatível com quaisquer outros sistemas para codificação de instituições 
culturais desenvolvidos em nível internacional (CONSELHO 
INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, 2008, p.14). 
 

A norma ISAD(G), “Estabelece diretrizes gerais para a preparação de descrições 

arquivísticas e deve ser usada em conjunção com as normas nacionais existentes ou como base 

para a sua criação” (CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, 2000, p.11). E 

“contém regras gerais para descrição arquivística que podem ser aplicadas independentemente 

da forma ou do suporte dos documentos” (CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, 

2000, p.11). 

A NOBRADE 

Não é uma mera tradução das normas ISAD(G) e ISAAR(CPF), que já 
existem e estão publicadas. Seu objetivo, ao contrário, consiste na adaptação 
das normas internacionais à realidade brasileira, incorporando preocupações 
que o Comitê de Normas de Descrição do Conselho Internacional de Arquivos 
(CDS/CIA) considerava importantes, porém, de foro nacional. Esta norma 



 
 

deve ser intensamente divulgada no âmbito das instituições arquivísticas e nos 
eventos ligados aos profissionais da área, de modo a possibilitar o seu 
aperfeiçoamento (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2006, p. 9). 

 

E assim, 
 

Esta norma estabelece diretivas para a descrição no Brasil de documentos 
arquivísticos, compatíveis com as normas internacionais em vigor ISAD(G) e 
ISAAR(CPF), e tem em vista facilitar o acesso e o intercâmbio de informações 
em âmbito nacional e internacional. Embora voltada preferencialmente para a 
descrição de documentos em fase permanente, pode também ser aplicada à 
descrição em fases corrente e intermediária (CONSELHO NACIONAL DE 
ARQUIVOS, 2006, p.10).  
 
 

A norma ISDIAH 

 

Apresenta regras gerais para a normalização de descrições de instituições com 
acervos arquivísticos, permitindo assim: o fornecimento de orientação prática 
na identificação e contato com instituições com acervos arquivísticos e no 
acesso ao acervo e aos serviços disponíveis; a elaboração de diretórios de 
instituições com acervo arquivístico e/ou listas de autoridade; o 
estabelecimento de conexões com listas de autoridade de bibliotecas e museus 
e/ou o desenvolvimento de diretórios comuns de instituições de patrimônio 
cultural nos níveis regional, nacional e internacional; e a produção de 
estatísticas de instituições com acervo arquivístico, nos níveis regional, 
nacional ou internacional (CONSELHO INTERNACIONAL DE 
ARQUIVOS, 2008, p.11). 

 

A ISDIAH tem como principal objetivo “[...] facilitar a descrição de instituições 

arquivísticas cuja função primordial seja guardar arquivos e torná-los disponíveis para o público 

em geral” (CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, 2008, p.11). 

A norma ISDF “Dá diretivas para a preparação de descrições de funções de entidades 

coletivas associadas à produção e manutenção de arquivos” (CONSELHO INTERNACIONAL 

DE ARQUIVOS, 2007, p.11).  

 
O termo “função” é usado nesta norma para incluir não somente funções, mas 
também qualquer uma das subdivisões de uma função, tais como subfunção, 
procedimento operacional, atividade, tarefa, transação ou outro termo de uso 
internacional, nacional ou local. A norma pode ser usada para descrever uma 
função ou qualquer de suas subdivisões (CONSELHO INTERNACIONAL 
DE ARQUIVOS, 2007, p.11).  

 

Já o processo de  
 

Análise das funções de entidades coletivas é importante como base para 
muitas atividades de arquivamento. Funções são reconhecidas, geralmente, 



 
 

como mais estáveis que estruturas, que são frequentemente mescladas ou 
transferidas quando ocorre reestruturação. Em consequência disso, funções 
são apropriadas para servir como:  uma base para o arranjo, classificação e 
descrição de documentos; uma base para a avaliação de documentos; uma 
ferramenta para a recuperação e análise de documentos (CONSELHO 
INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, 2007, p.11). 

 

2.2 O SOFTWARE ARCHIVEMATICA E O MODELO OAIS 

 

O software Archivematica vem sendo desenvolvido e constantemente aperfeiçoado com 

base na norma ISO 14.721:2012 – Space data and information transfer systems – Open Archival 

Information System (OAIS) – Reference model.13 Devido à importância que essa norma vem 

adquirindo em todo o mundo e ao fato de que o software Archivematica adota este modelo, 

indicaremos aqui um pouco mais de detalhes. 

O Modelo de Referência OAIS (traduzido na ABNT NBR 15.472:200714 como SAAI – 

Sistema Aberto de Arquivamento de Informação)  

 

fornece uma sistemática estrutura para o entendimento e 
implementação de conceitos arquivísticos necessários ao acesso e à 
preservação de informação digital por longo prazo e para a descrição e 
comparação de arquiteturas e operações de arquivos existentes e 
futuros. Descreve funções, processos e métodos para preservação por 
longo prazo. Desenvolvido pelo Consultative Committee for Space 
Data Systems (CCSDS), o OAIS foi publicado pela primeira vez em 
1999 e desde o início dos anos 2000 tem influenciado muitos 
desenvolvimentos de preservação digital.15 

 

De acordo com a norma NBR 15.472:2007 (p.vi): 

 

O sistema aberto de arquivamento de informação (SAAI) é um arquivo, 
compreendido nesta Norma como uma organização de pessoas e 
sistemas, que aceitou a responsabilidade de preservar informação e 
torná-la disponível a uma comunidade-alvo. Um arquivo SAAI 
distingue-se de outros usos do termo 'arquivo' por cumprir um conjunto 
de responsabilidades, como as definidas nesta Norma. O termo 'aberto' 
em SAAI significa que esta recomendação, bem como futuras 

                                                           

13 A primeira versão desta norma ISO data de 2003, que serviu de base para a sua tradução no Brasil, como ABNT 
NBR 15.472:2007. 
14 A norma ABNT NBR 15.472:2007 é baseada (praticamente uma versão para o português em sua íntegra) na 
norma ISO 14.721:2003, encontrando-se, portanto, atualmente, com uma defasagem de quase 15 anos com 
relação à ISO, já que em 9 de janeiro de 2018 esta foi revisada e validada. 
15 Cf. Digital Preservation Coalition. Disponível em: https://dpconline.org/handbook/institutional-
strategies/standards-and-best-practice. Acesso em: 23jun2018 



 
 

recomendações e padrões relacionados, sejam desenvolvidos em fóruns 
abertos, mas não significa que o acesso ao arquivo seja irrestrito. 
 

Ainda de acordo com a referida NBR, o modelo SAAI (OAIS, no original em inglês): 

 oferece esquema para amplo entendimento e compreensão dos 
conceitos arquivísticos necessários para preservação por longo prazo e 
acesso à informação digital;  

 oferece conceitos necessários para que organizações não arquivísticas 
participem efetivamente da função de preservação;  

 oferece esquema, incluindo terminologia e conceitos, para descrever e 
comparar arquiteturas e operações de arquivos existentes e futuros;  

 oferece esquema para descrever e comparar diferentes estratégias e 
técnicas de preservação por longo prazo;  

 oferece base para comparar modelos de dados de informação digital 
preservada por arquivos e para discutir como esses modelos e a 
informação relacionada podem mudar ao longo do tempo;  

 oferece fundamentos que podem ser expandidos por outros esforços 
dirigidos à preservação por longo prazo de informação que não se 
encontra em formato digital (por exemplo, meios físicos e amostras 
físicas); ... 

 

O Archivematica do RL-SI, instalado em um servidor dedicado na STI-UFBA, já foi 

integrado ao AtoM do repositório, encontrando-se em testes para a criação e implementação 

efetiva de Pacotes de Arquivamento de Informação (PAI, ou AIP, na sigla original em inglês). 

Os arquivos de vídeo que serão inseridos e processados nas operações de micro-serviços que 

caracterizam o Archivematica não serão, no momento atual da pesquisa, passíveis de acesso 

online; encerrada a inserção, seguido do consequente processo de geração dos PAI, os arquivos 

másteres (em formato de preservação) serão gravados em três fitas LTO que serão então 

distribuídas para três locais diferentes, ficando 01 cópia com a instituição parceira / 

colaboradora, 01 cópia com uma entidade indicada pela instituição parceira / colaboradora  e 

01 cópia com a UFBA, como forma inicial de garantir sua salvaguarda. Finalizados os 

procedimentos de testes, e de acordo com sua evolução, este método será então repensado e 

ajustado cooperativamente. 

 

3 NAVEGANDO NOS CAMPOS DO REPOSITÓRIO LEGATUM – SONUS ET 

IMAGO 

 

Aqui procuramos organizar um passo a passo básico para acesso ao RL-SI, com as suas 

respectivas funções. 

 



 
 

3.1 IDIOMA  

 

Certifique-se de que o idioma da página está em Português do Brasil. Para evitar 

confusão com o idioma Português Europeu, verifique isto clicando no ícone do “mundo”, 

localizado no canto superior direito da barra de funcionalidades e alterando o idioma para 

Português do Brasil. (Figura 02). 

 

Figura 2: Escolhendo o idioma de trabalho 

 

 

3.2 LOGIN 

 

Clicando em “Entrar”, no canto superior à direita da barra de funcionalidades, insira os 

dados de sua conta (e-mail e senha cadastrados no RL-SI), disponibilizados pelo administrador 

do sistema (Figura 03). 

 

Figura 3: Fazendo login 

 

 



 
 

Após o acesso com seu login e senha, outros ícones são mostrados na barra de 

funcionalidades às instituições usuárias cadastradas para que procedam à inserção, à edição e 

ao gerenciamento de seus objetos digitais.  

  

 

3.3 NAVEGANDO NOS REGISTROS  

 

Tanto a barra de funcionalidades como a área da tela abaixo dela, à esquerda, 

possibilitam a navegação pelos principais tipos de registros. Há também uma área na barra de 

funcionalidades (área de busca e navegação ou campo de pesquisa) que permite busca “para 

recuperar informações por meio de palavras que existam nos metadados dos registros 

cadastrados no AtoM” (GUIA DE USUÁRIO ATOM, 2017, p.16). Abaixo dela, uma área 

destinada aos destaques mais consultados da semana apresenta os registros com maior 

quantidade de acessos dos usuários (Figura 4). 

 

Figura 4: Navegação pelos registros e consultas mais populares 

 

 

3.3.1 Descrição arquivística 

 

Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005), a descrição 

arquivística é “o conjunto de procedimentos que leva em conta os elementos formais e de 

conteúdo dos documentos para a elaboração de instrumentos de pesquisa”. Na coluna “Navegar 

por”, à esquerda da tela, ou clicando-se na barra de funcionalidades no botão “Navegar”, e 

escolhendo-se a opção “Descrição arquivística”, tem-se acesso aos registros feitos (Figuras 5). 

 

 



 
 

Figura 5: Para navegar nas descrições arquivísticas

 

 

Após clicar na opção “Descrição arquivística” temos acesso a uma lista de registros, 

conforme visualizamos na Figura 6: 

 

Figura 6: Navegação em “Descrição arquivística” (na opção de visualização de texto) 

 

 

Ao clicar em um dos registros da lista de descrições arquivísticas, como, por exemplo, 

“Selo Fiocruz”, visualizamos uma tela como a da Figura 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 7: Exemplo de descrição registrada 

 

 

Na seção 4 deste manual são detalhadas as operações para se “Incluir” (ícone de um 

sinal de + na barra de funcionalidades) uma descrição arquivística. 

 

3.3.2 Registro de autoridade 

 

Registros de autoridade são  

 
formas normalizadas de termos, podendo ser relacionados a pessoas, 
instituições, assuntos, locais e outros. Para tanto, o AtoM segue a Norma 
internacional de registro de autoridade arquivística para entidades coletivas, 
pessoas e famílias - ISAAR (CPF) para descrição de registros de autoridade. 
Assim, na página de Registros de autoridades são apresentadas as Informações 
inseridas no AtoM (GUIA DE USUÁRIO ATOM, 2017, p.25-26). 

 

Essa página, representada a seguir, na Figura 8, 
 
possui a mesma estrutura que as outras, com área de seleção de idiomas, 
facetas e lista de resultados. As informações apresentadas na lista de resultado, 
em azul, de forma padrão, são links que remetem ao registro completo de 
autoridade. Ao selecionar um registro, é possível visualizar o conteúdo 
descrito da instituição. Caso o usuário tenha permissão, pode-se alterar ou 
excluir esse registro (GUIA DE USUÁRIO ATOM, 2017, p.26). 

 

Na coluna “Navegar por”, à esquerda da tela, ou clicando-se na barra de funcionalidades 

no botão “Navegar”, e escolhendo-se a opção de navegação “Registro de Autoridade”, temos a 

uma tela como a da Figura 8: 

  

 



 
 

 

Figura 8: Navegando em “Registro de autoridade” 

 

 

Ao clicar em um dos registros da lista de autoridades, como, por exemplo, “Laboratório 

Universitário de Preservação Audiovisual – LUPA”, visualizamos uma tela como a da Figura 

9: 

 

Figura 9: Exemplo de descrição de “Registro de autoridade” 

 

 

Na seção 4 deste manual são detalhadas as operações para se “Incluir” (ícone de com 

um sinal de + na barra de funcionalidades) a descrição de um registro de autoridade. 

 

3.3.4 Entidade custodiadora 

 



 
 

Na coluna “Navegar por”, à esquerda da tela, ou clicando-se no botão “Navegar” da 

barra de funcionalidades, e escolhendo-se a opção de navegação “Entidade custodiadora”, 

temos acesso aos “registros de instituições que custodiam acervos arquivísticos inseridos no 

AtoM. Para a descrição de instituições arquivísticas, o AtoM fundamenta-se na Norma 

internacional para descrição de instituições com acervo arquivístico – ISDIAH” (GUIA DE 

USUÁRIO ATOM, 2017, p.26). 

Nessa página é possível visualizar as logomarcas das instituições descritas (Figura 10). 

Clique em uma delas e tenha acesso à descrição da entidade custodiadora (Figura 11). 

 

Figura 10: Navegando em “Entidade custodiadora” (na opção de visualização por ícones) 

 

 

Figura 11: Exemplo de descrição de entidade custodiadora 

 

 



 
 

Na seção 4 deste manual são detalhadas as operações para “Incluir” (ícone de um sinal 

de + na barra de funcionalidades) a descrição de uma entidade custodiadora. A seção 4.2 trata 

especificamente dos campos de preenchimento relativos à Descrição Arquivística. 

 

3.3.5 Funções  

 

Na coluna “Navegar por”, à esquerda da tela, ou clicando-se no botão “Navegar” da 

barra de funcionalidades, e escolhendo-se a opção de navegação “Funções”, temos acesso aos  

 

registros de funções inseridas no AtoM. As descrições seguem o prescrito pela 
Norma internacional para descrição de funções - ISDF. A página mostra uma 
lista de funções em forma de links [Figura 12]. Basta clicar na função desejada 
para ver as informações existentes no sistema (GUIA DE USUÁRIO ATOM, 
2017, p.27). 
 
 

Figura 12: Navegando em “Funções” 

 

 

Na seção 4 deste manual são detalhadas as operações sobre como “Incluir” (ícone de 

um sinal de + na barra de funcionalidades) uma função.  

Pelas características do atual estágio de desenvolvimento do RL-SI, ainda não foram 

inseridas Funções pelos custodiadores originais dos itens aqui disponibilizados.  

 

3.3.6 Assuntos 

 

Os assuntos  

são os termos de um vocabulário controlado agrupados em uma taxonomia e 
usados como pontos de acesso em descrições arquivísticas no AtoM. (GUIA 
DE USUÁRIO ATOM, 2017, p.28). 

 

Na coluna “Navegar por”, à esquerda da tela, ou clicando-se no botão “Navegar” da 

barra de funcionalidades, e escolhendo-se a opção de navegação “Assuntos”, temos acesso à  

 



 
 

lista de termos que foram utilizados nas descrições arquivísticas, como pode 
ser visto na [Figura 13]. (GUIA DE USUÁRIO ATOM, 2017, p.28). 

 

Figura 13: Navegando em “Assuntos”  

 

 

Na seção 4 deste manual são detalhadas as operações sobre como “Incluir” (ícone de 

um sinal de + na barra de funcionalidades) um termo entre os assuntos. 

Pelas características do atual estágio de desenvolvimento do RL-SI, ainda não foram 

inseridos Assuntos pelos custodiadores originais dos itens aqui disponibilizados.  

 

3.3.7 Locais 

 

Na coluna “Navegar por”, à esquerda da tela, ou clicando-se no botão “Navegar” da 

barra de funcionalidades, e escolhendo-se a opção de navegação “Locais”, temos acesso à  

 
localização geográfica registrada na taxonomia e usada como ponto de acesso 
nas descrições arquivísticas, registros de autoridade e Instituições 
arquivísticas. Com isso, pode-se recuperar informações relacionadas a um 
local pelo uso de vocabulário controlado, desde que essas informações sejam 
indicadas no momento da inserção (GUIA DE USUÁRIO ATOM, 2017, 
p.28). 
 

Figura 14: Navegando em “Locais” 

 



 
 

 

Na seção 4 deste manual são detalhadas as operações sobre como “Incluir” (ícone de 

um sinal de + na barra de funcionalidades) um local. 

Pelas características do atual estágio de desenvolvimento do RL-SI, os Locais ainda não 

foram devidamente inseridos pelos custodiadores originais dos itens aqui disponibilizados. 

 

3.3.8 Objeto digital 

 

Na coluna “Navegar por”, à esquerda da tela, ou clicando-se no botão “Navegar” da 

barra de funcionalidades, e escolhendo-se a opção de navegação “Objetos digitais”, temos 

acesso a ícones dos objetos (no caso, audiovisuais) inseridos no ambiente pelas instituições 

parceiras e colaboradoras.  

O Guia de Usuário do AtoM (2017) traz uma definição de objeto digital: 

 
Segundo o glossário da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (2008) o 
objeto digital consiste num arquivo que, além de seu conteúdo, possui 
identificador único e metadados associados. O objeto digital é composto de 
objeto físico – objeto digital enquanto fenômeno físico, que registra as 
codificações lógicas dos bits nos suportes. Por exemplo, no suporte 
magnético, o objeto físico é a sequência do estado de polaridades (negativa e 
positiva); nos suportes ópticos, é a sequência de estados de translucidez 
(transparência e opacidade); objeto lógico – objeto digital enquanto conjunto 
de sequências de bits, que constitui a base dos objetos conceituais; e objeto 
conceitual – é um objeto digital que se apresenta de maneira compreensível 
para o usuário, por exemplo, o documento visualizado na tela do computador 
(GUIA DE USUÁRIO ATOM, 2017, p.29).  

 

Figura 15: Navegando em “Objeto digital” 

 

 

Na seção 4 deste manual são detalhadas as operações sobre como “Incluir” (ícone de 

um sinal de + na barra de funcionalidades) um objeto digital. 



 
 

Pelas características do atual estágio de desenvolvimento do RL-SI, essa área ainda se 

encontra em elaboração e desenvolvimento.  

 

4 AS FUNCIONALIDADES ASSOCIADAS AO BOTÃO “INCLUIR”  

 

O gerenciamento básico dos conteúdos no AtoM do RL-SI dá-se de duas formas: 

“Incluir” (botão com um ícone + na barra de funcionalidades) e “Gerenciar” (botão com o ícone 

de uma caneta). Somente usuários com permissão têm acesso às funcionalidades associadas a 

esses botões, como é o caso das instituições parceiras, por meio de seus logins e senhas. Com 

o conjunto de funcionalidades vinculados aos botões “Incluir” e “Gerenciar” pode-se 

incluir/editar diferentes descrições. Há outras funcionalidades que só são visualizadas na 

interface do AtoM do RL-SI por usuários com permissões de acesso mais avançadas, como, por 

exemplo, “Importar” (botão com o ícone de uma seta) e “Administrador” (botão com o ícone 

das engrenagens).  

 

Figura 16: Funcionalidades no botão “Incluir” 

 

 

4.1 DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA      

 
Para as ilustrações utilizadas nesta seção, realizamos inserções de uma coleção na 

entidade custodiadora usando como exemplo o LUPA-UFF.16 

Clique no nome da sua instituição, desça até o final da página e clique em “Adicionar 

descrição”. (Figura 06) 

                                                           

16  As informações desta seção foram retiradas integralmente do Tutorial de Inserção de Coleções/Arquivos/Itens 
Audiovisuais, elaborado pela Arquivista Emanuela Mendes Andrade, membro do CRIDI, sob a supervisão do prof. 
Dr. Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva.  



 
 

 

Figura 06 - Inserir coleção entidade custodiadora 
 

 
 

A próxima tela será apresentada contendo as áreas de descrição relacionadas à coleção 

a ser descrita, de acordo com a ISAD(G): Norma geral internacional de descrição arquivística17 

(Figura 07). No entanto, nem todos os campos precisam ser preenchidos, como veremos a 

seguir.  

 
Figura 07 - Inserir coleção entidade custodiadora (continuação) 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           

17 Cf. ISAD (G), 2000.  



 
 

4.1.1 Área de identificação 

 

“Registra informações essenciais para identificar a unidade de descrição.” (ABREU et 

al., 2017, p.34) (Figura 08)  

 

Obs.: Note que, ao clicar em cada campo de descrição do Repositório Legatum, o próprio 

sistema mostra dicas sobre como preencher o campo. Essas dicas são importantes e devem ser 

observadas, pois ajudam no correto preenchimento das informações. 

 
Figura 08 - Inserir coleção - Área de Identificação 

 

 
 Identificador: Código atribuído ao item (vídeo) que está sendo descrito.  

“No identificador, basta colocar um código para a descrição, podendo ser um número 

ou uma letra.” (ANJOS et al., 2015). 

 Título: Título atribuído à coleção que está sendo descrita. Nesse exemplo, “Coleção J. 

Nunes”. (OBS.: Na Figura 18 é possível visualizar a Coleção J. Nunes já inserida).  

 Datas: A data atribuída pode ser de dois tipos:  

◦ Produção: Data em que os itens da coleção foram produzidos (se souber); 

◦ Acumulação: Data em que a coleção foi descrita e/ou disponibilizada para acesso 

aos usuários, num sistema de arquivo. 

OBS: Sugerimos a adoção de um formato padrão para inserção de datas. Por 

exemplo: AAAA-MM-DD. 

 Nível de Descrição: Nesse caso, selecionar o nível “Collection”. 

 Dimensão e suporte: Informe a dimensão física ou lógica e o suporte da unidade de 

descrição.  



 
 

“Registre a dimensão da unidade de descrição indicando o número de unidades físicas 

ou lógicas em algarismos arábicos e a unidade de medida. Indique o(s) suporte(s) 

específico(s) da unidade de descrição.” (CIA, 2000, p.23) 

Exemplos: 128 fotografias (em 06 fev. 1990); 05 folders e 02 fitas cassete. 

Mais exemplos podem ser vistos na Norma ISAD(G), páginas 32-33. 

 

Apesar de ser esse um item obrigatório para a descrição, segundo a norma ISAD(G), 

pode ser deixado em branco, caso não se possua essa informação.  

 
4.1.2 Área de contextualização 

 

“Registra informações sobre a proveniência e a custódia da unidade de descrição.”  

(ABREU et al., 2017, p.34) 

 

 Nome do Produtor(a): Digite alguns caracteres do nome da instituição e selecione na 

lista de nomes que aparecerá, neste caso, em letras minúsculas. (Figura 09) 

NOTA: De acordo com Anjos et al (2015, p. 31), “Nos testes realizados verificou-se 

que a aplicação gera duplicação de registros quando há introdução da mesma 

informação nos seguintes campos: 

1. Entidade Detentora 

2. Produtor [...]” 

 

Esse é um problema que parece persistir ainda na versão atual do AtoM (2.4.0). 

Portanto, com o intuito de facilitar a identificação da opção correta no momento da 

descrição, optamos por diferenciar a Entidade Produtora (com letras minúsculas) e a 

ENTIDADE CUSTODIADORA (com letras maiúsculas). Portanto, insira o nome da 

sua instituição como no exemplo abaixo. 

 



 
 

Figura 09 - Inserir coleção - Área de Contextualização - Nome do Produtor 

 

 

 Entidade Custodiadora: O sistema automaticamente adiciona o nome da Entidade 

Custodiadora, em letras maiúsculas. (Figura 10) 

 

Os demais campos podem ser preenchidos, de acordo com a norma ISAD(G), ou 

deixados em branco caso não se possuam as informações necessárias. 

 

Figura 10 - Inserir coleção - Área de Contextualização - Entidade Custodiadora 

 

 

4.1.3 Área de conteúdo e estrutura 

 

“Registra informações sobre o assunto e a organização da unidade de descrição.”  

(ABREU et al., 2017, p.34) (Figura 11) 

 



 
 

Figura 11 - Inserir coleção - Área de Conteúdo e Estrutura 

 

 

 Âmbito e Conteúdo: É a descrição da coleção em si. Todas as informações disponíveis 

no site da sua instituição sobre a coleção podem ser copiadas e coladas neste campo. 

Informações adicionais também podem ser inseridas aqui. 

 

Os demais campos podem ser deixados em branco. Essas informações devem ser 

adicionadas preferencialmente por um profissional arquivista, ou alguém da equipe responsável 

pela descrição que tenha conhecimento do que vêm a ser esses campos e que possua essas 

informações. 

 
4.1.4 Área de condições de acesso e uso 

 

“Registra informações sobre o acesso à unidade de descrição.”  (ABREU et al., 2017, 

p.34) (Figura 12) 

 

 Idioma do Material: Digite alguns caracteres do idioma procurado e selecione-o na 

lista que aparecerá. No caso, o idioma será Português do Brasil, ou o respectivo idioma 

em que se encontra o vídeo, caso esteja em outro idioma. 

 

Os demais campos devem ser deixados em branco, pois já foram inseridos na Entidade 

Custodiadora e constarão na descrição final, após a finalização da descrição da coleção. Não 

sendo necessário, portanto, inserir essas informações na coleção.  

 



 
 

De acordo com a ISAD(G) (CIA, 2000, p.18), deve-se: “Evitar redundância de 

informação em descrições hierarquicamente relacionadas. Regra: No mais alto nível 

apropriado, dê a informação que é comum às partes componentes. Não repita em um nível 

inferior informação que já tenha sido dada.” 

 

Figura 12 - Inserir coleção - Área de Condições de Acesso e Uso 

 

 

 

4.2.5 Área de documentação associada 

 

“Registra informações sobre outras fontes que têm importante relação com a unidade de 

descrição.”  (ABREU et al., 2017, p.34) (Figura 13) 

 

Os campos podem ser preenchidos, de acordo com a norma ISAD(G), ou deixados em 

branco caso não se possuam as informações necessárias. 

 



 
 

Figura 13 - Inserir coleção - Área de Documentação Associada 

 

 

 

4.2.6 Área de notas 

 

“Registra informações sobre a unidade de descrição que não tenham lugar nas áreas 

anteriores.”  (ABREU et al., 2017, p.34) (Figura 14) 

 

Se houver informações relevantes para a descrição do item que não corresponderam aos 

outros campos de descrição, podem ser inseridas aqui. 

Figura 14 - Inserir vídeo - Área de Notas 

 

 

4.2.7 Pontos de acesso 

 

“Registra os termos selecionados para a localização e recuperação da unidade de 

descrição.”  (ABREU et al., 2017, p.35) (Figura 15). Um exemplo de ponto de acesso pode ser 

o nome do Produtor. 



 
 

“Os pontos de acesso permitem criar ligações relacionadas com as Funções, Assuntos e 

Locais, associando-os aos Fundos/Coleções a que estão associados, garantindo desta forma uma 

recuperação da informação mais completa.” (ANJOS, 2015, p.25). E, portanto, devem ser 

definidos previamente à descrição do item. Isso deve ser decidido em comum acordo entre os 

membros da equipe responsável pela descrição. Pois, a criação de pontos de acesso equivocados 

pode dificultar ou mesmo impedir a localização do item durante a pesquisa, levando, 

consequentemente, a resultados imprecisos. 

“O preenchimento correto e normalizado dos elementos da Descrição arquivística 

implica na qualidade do controle e recuperação. Em formulários com muitos campos de livre 

preenchimento, deve-se ter atenção para evitar variações que prejudiquem a qualidade dos 

metadados.” (ABREU et al., 2017, p.35) 

 

Figura 15 - Inserir coleção – Pontos de Acesso 

 

 

4.2.8 Área de controle da descrição 

 

“Registra informações sobre como, quando e por quem a descrição foi elaborada.”  

(ABREU et al., 2017, p.34) (Figura 16) 

 

Os campos podem ser preenchidos, de acordo com a norma ISAD(G), ou deixados em 

branco caso não se possuam as informações necessárias. 

 

 Regras ou convenções: Aqui podem ser adicionadas informações sobre a(s) norma(s) 

utilizadas para a descrição do item.  

 Status: Pode ser indicado o status da descrição, para fins de controle.  



 
 

 Nível de Detalhamento: Registre o nível de detalhamento de acordo com o nível das 

informações inseridas na descrição do item. Pode ser deixado em branco se não souber. 

 Datas de criação, revisão e eliminação: Datas referentes à descrição do item.  

 Idioma do Material: Digite alguns caracteres do idioma procurado e selecione-o na 

lista que aparecerá. No caso, o idioma será Português do Brasil, ou o respectivo idioma 

em que se encontra o vídeo, se for o caso. 

 Fontes: Indique a fonte de onde o vídeo se originou. No exemplo utilizado aqui, o vídeo 

foi retirado do site do LUPA, ficando a fonte indicada da seguinte forma: URL: 

http://www.cinevi.uff.br/lupa/category/colecao-j-nunes/. Acesso em: 02 abr. 2018. 

 Notas dos arquivistas: Aqui podem ser adicionadas informações para o controle da 

descrição, como, por exemplo, o nome da pessoa responsável pela descrição e a(s) 

norma(s) e fontes em que se baseou para a descrição do Item. 

 

Os demais campos devem ser deixados em branco, por já terem sido preenchidos em 

momento anterior da descrição, na Entidade Custodiadora.  

 

Figura 16 - Inserir coleção – Controle da Descrição 

 

 

4.2.9 Área de administração 

 

No campo “Exibir padrão” clique na opção “ISAD(G), Conselho Internacional de 

Arquivos”. (Figura 17). Se essa opção já estiver selecionada, não será preciso alterar. 

Feito isso, basta clicar no botão Criar (Figura 17) e a coleção aparecerá dentro da 

Entidade Custodiadora (Figura 18). 

 



 
 

Figura 17 - Inserir coleção – Área de Administração 

 

 

Figura 18 – Coleção inserida na Entidade Custodiadora 

 

 

 

4.2 REGISTRO DE AUTORIDADE  

 

A ISAAR(CPF) “fornece regras gerais para o estabelecimento de registros de autoridade 

arquivística que descrevem entidades coletivas, pessoas e famílias que podem ser citadas como 

produtores nas descrições de documentos de arquivos” (ISAD (G), 2000, p. 13). Esse registro 

é a “forma autorizada do nome combinada com outros elementos de informação que identificam 

e descrevem a entidade nomeada e pode remeter para outros registros de autoridade 

relacionados” (ISDIAH, 2009, p.13). 

Pelas características do atual estágio de desenvolvimento do RL-SI, essa área ainda é 

preenchida pelos membros do CRIDI, devendo as próprias instituições assumirem esta 

responsabilidade. 



 
 

4.3 ENTIDADE CUSTODIADORA  

 

É uma “Entidade responsável pela custódia e acesso a um acervo. Também chamada 

custodiador” (ARQUIVO NACIONAL, Dicionário..., 2005). 

 

4.4 TERMOS  

 

Diante as características do atual estágio de desenvolvimento do RL-SI, ainda não foram 

inseridas Funções pelos custodiadores originais dos itens aqui disponibilizados. Essa área ainda 

se encontra em elaboração e desenvolvimento.  

 

4.5 FUNÇÃO  

 

Devido às características do atual estágio de desenvolvimento do RL-SI, ainda não 

foram inseridas Funções pelos detentores originais dos itens aqui disponibilizados. Essa área 

ainda se encontra em elaboração e desenvolvimento.  
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