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Introdução
A pesquisa em desenvolvimento dá-se por meio da 

reconstituição da história do Instituto de Saneamento Ambiental 
(Isam) da Universidade de Caxias do Sul (UCS). Ações como a 
leitura de relatórios sobre a Remediação do Vazadouro São 
Giácomo (1990-1996) e posteriormente a seleção de fotografias 
desse processo para mostra fotográfica, entrevistas com 
ex-coordenadoras do Instituto e a criação de uma linha cronológica 
com os eventos que foram mais significativos, permite reconhecer o 
caminho  percorrido durante os 20 anos do Isam.

Metodologia
O trabalho com a documentação histórica envolve a aplicação 

de procedimentos e técnicas de arquivo, como a triagem, a 
higienização dos documentos, a remoção de objetos danosos (como 
clipes, grampos, atilhos), a separação por critério cronológico, a 
organização arquivística e o armazenamento em embalagens 
primárias e secundárias (feitas de materiais inertes) para a proteção 
e preservação a longo prazo dos documentos. 

As entrevistas seguem a metodologia da História Oral, com a 
realização de entrevistas gravadas, a partir de roteiro pré-definido, 
com pessoas que possam testemunhar sobre acontecimentos 
relevantes para o entendimento da história do Instituto na UCS. 
Dessa forma, as entrevistas são entendidas como fontes históricas, 
e servem de suporte das memórias dos entrevistados.  

Considerações Finais
Além dos procedimentos técnicos realizados, que contribuem 

para a preservação da memória do órgão e da instituição, o trabalho 
permite refletir sobre como se dá atuação do profissional de História 
em espaços de memória ou em eventos comemorativos. Entende-se 
a existência de um arquivo organizado no Isam como elemento 
importante para a gestão, e a celebração dos 20 anos do órgão como 
forma de reforçar a sua importância na instituição e para a 
comunidade beneficiada com os projetos realizados.
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Objetivos
Objetivo geral

Reconstituir a história dos 20 anos do Isam da UCS com a 
organização do acervo histórico do órgão.

Objetivos específicos
- Pesquisar em fontes históricas (fotografias, relatórios técnicos, 

propostas técnicas e atas) os fatos e eventos mais 
significativos do Isam.

- Construir a linha cronológica do Instituto para registrar os 
principais acontecimentos de sua história.

- Processar a documentação a partir dos procedimentos de 
conservação de arquivos: a triagem, a organização em série, o 
armazenamento e a digitalização.

- Refletir sobre a atuação do historiador em espaços de memória 
ou eventos comemorativos.

- Selecionar fotografias para mostra fotográfica em 
comemoração aos 20 anos do ISAM.

Resultados
Até o momento, foram processados 48 documentos, 

relacionados a projetos da década de 1990, que foram a gênese do 
Isam. Como próxima etapa, prevê-se o tratamento da documentação 
a partir de 1999, quando o órgão foi criado na UCS.

Leitura de relatórios e 
propostas técnicas a 
fim de extrair dados 

para a linha 
cronológica.

Exposição “Biorremediação do Aterro São Giácomo 
1990-1996”, realizada em agosto de 2019.

Relatório técnico
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