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A presente pesquisa tem como objetivo geral identificar as estratégias de 
preservação de documentos digitais em arquivos, ampliando assim o conhecimento 
nesse campo, de forma a favorecer a sua transferência às futuras gerações. Para a 
identificação dessas estratégias, formularam-se quatro objetivos específicos: a) 
apresentar as estratégias atuais de preservação dos documentos digitais em 
arquivos; b) identificar na literatura os critérios de preservação digital em arquivos; c) 
identificar na literatura as políticas de preservação digital em arquivos; d) reunir 
conhecimentos sobre as necessidades de preservação digital de documentos 
arquivísticos. Constatou-se por meio da revisão da literatura que a arquivologia tem 
na preservação digital um objeto de estudo que propõe padrões, normas, políticas, 
critérios e procedimentos para a preservação digital. Para poder conhecer as 
abordagens teóricas e metodológicas que têm sido publicadas, realizou-se uma 
coleta de dados de referências bibliográficas sobre o tema preservação de 
documentos digitais em arquivos, buscando principalmente textos recentes ligados a 
arquivologia. Primeiramente foi feita uma seleção de materiais encontrados em 
bases de dados on-line (Portal de periódicos Capes), artigos, teses, textos, páginas 
web, livros e anais de eventos. Para melhor organização do material pesquisado foi 
criada uma tabela contendo: o nome do autor, o título, o nome do arquivo, o tipo de 
arquivo e o ano. Esta pesquisa descritiva mostrou que a preservação digital está 
relacionada com a capacidade de armazenamento, migração e disseminação da 
informação que na maioria das vezes é administrada de forma centralizada. Com o 
objetivo de resolver tal problemática, têm-se hoje diversas propostas para a 
preservação digital. Entre as atuais estratégias utilizadas, apresentadas nesta 
pesquisa, percebe-se que a técnica mais utilizada e citada pelos autores é a 
migração, por ser a mais viável e confiável para ser implantada e por ter como foco o 
conteúdo e não apenas o suporte. É de fundamental importância preservar não 
somente o conteúdo em si, mas também o seu suporte. 

Palavras-Chave: Estratégias de preservação digital. Critérios de preservação digital. 
Políticas de preservação digital. Arquivologia. 
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AUTHOR: CLAUDIA CARMEM BAGGIO 

ADVISER: DANIEL FLORES 
Place and Date: São João do Polêseni/RS, October 29, 2011. 

 
 

This research aims at identifying strategies to preserve digital documents in archives, 
thus expanding the knowledge in this area in order to facilitate their transfer to future 
generations. To identify those strategies four specific aims were formulated: a) to 
present the current strategies for preserving digital documents in archives; b) to 
identify in the literature the criteria of digital preservation in archives; c) to identify in 
the literature the policies of digital  preservation in archives; d) to gather knowledge 
about the needs of digital preservation of archival documents. It was found by 
reviewing the literature in Archival Science that the digital preservation is a study 
object that proposes standards, rules, policies, procedures and criteria (for digital 
preservation). In order to understand the theoretical and methodological approaches 
that have been published, there was a data collection of references on the topic of 
preserving digital documents in archives searching mainly recent texts related to 
Archival Science. Firstly, a selection of materials found in databases online (Portal 
CAPES periodical), articles, theses, texts, web pages, books and conference 
proceedings has been made. In otder to have a better organization of research 
material a table has been created containing: the author's name, title, file name, file 
type and year. This descriptive research has showed that digital preservation is 
related to storage capacity, migration and dissemination of information, which is most 
often administered centrally. In order to solve such problems there are various 
proposals today for digital preservation. Among the current most used strategies, 
presented in this research it is clear that the technique most widely used and quoted 
by the authors is the migration, as it is the most feasible and reliable to be deployed 
and it is also focused on the content and not only on the support. Preserving not only 
the content itself but also its support is of fundamental importance. 
 
Keywords: Digital preservation strategies. Digital preservation criteria. Policies of 
digital preservation. Archival science. 
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1 INTRODUÇÃO 

A preservação de documentos digitais tem sido objeto de grande interesse na 

comunidade arquivística nos últimos anos. Há uma crescente preocupação com 

relação ao acesso e a preservação de documentos digitais frente às tecnologias da 

informação, visto que o volume de documentos produzidos no formato digital tem 

crescido sensivelmente ao longo das últimas décadas. Entretanto, os meios que se 

utilizam para transportar e armazenar essa informação são instáveis e a tecnologia 

necessária para seu acesso tem sido rapidamente substituída por novas gerações 

que se tornam incompatíveis. Este grande volume de informação digital produzida 

nos dias atuais poderá ser completamente perdido, a menos que técnicas e políticas 

sejam desenvolvidas para conservá-lo. 

Desde que surgiram os primeiros registros informacionais, o homem sentiu a 

necessidade de preservar o conhecimento para a posteridade. Na década de 90, 

começaram a surgir publicações abordando o tema da tecnologia da informação e 

dos documentos digitais. A comunidade arquivística deu início aos primeiros estudos 

e projetos de pesquisa sobre a produção e preservação dos documentos digitais. 

Essas pesquisas têm tratado de questões trazidas pelo uso crescente dos 

documentos digitais, tais como: definição do documento arquivístico digital, 

preservação de documentos digitais, gestão dos documentos, metadados, entre 

outros.  

 Os desafios dos arquivistas no século XXI se ligam a uma questão 

estratégica: a preservação para as futuras gerações da diversidade cultural humana, 

face à multiplicação de documentos. Os documentos digitais surgiram e se 

proliferaram e vieram acompanhados do problema "preservação de documentos 

digitais" problema esse que a arquivologia contemporânea precisa solucionar.  

 Algumas ações como a criação de novas tecnologias, surgem para capturar, 

gerenciar e armazenar as informações existentes em arquivos e a demanda 

emergente que vem desta "sociedade da informação". Decisões rápidas precisam 

ser tomadas para que os sistemas de informação acompanhem as progressivas 

transformações, equipamentos precisam ser adquiridos e softwares adequados à 

nova realidade. Alguns documentos digitais precisam ser mantidos por algumas 

décadas por motivos administrativos, contábeis ou fiscais, porém, podem não durar 
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o suficiente para cumprir sua função original. O problema é bem mais sério quando 

se trata de documentos digitais que necessitam ser mantidos por séculos.  

1.1 Justificativa 

Esta pesquisa identifica as possíveis estratégias necessárias para a 

preservação de documentos digitais em arquivos, no que diz respeito aos efeitos da 

preservação de documentos digitais para as gerações futuras. Os documentos 

digitais vêm, cada vez mais, assumindo uma posição de destaque em vários 

aspectos da vida contemporânea, um dos problemas mais instigantes que se 

apresenta em função da existência do documento digital é sua preservação. Nesta 

pesquisa a atenção volta-se as estratégias de preservação de documentos digitais 

de arquivos, no que diz respeito aos documentos digitais, por um lado, os aspectos 

relacionados à preservação dos suportes físicos utilizados, e, por outro lado, o 

conteúdo informacional existente nos documentos. 

Esta pesquisa é importante por ter a finalidade de fazer um levantamento 

bibliográfico dos recursos tecnológicos para preservar os documentos digitais em 

arquivos, reunindo assim conhecimentos neste tema. Estes conhecimentos são 

importantes na área da arquivística, visto que essas ações de preservação permitem 

que a documentação ainda possa continuar a ser utilizada em longo prazo, como 

fontes de informações confiáveis.  

A justificativa para este trabalho está na importância da memória para uma 

sociedade, contribuindo para o conhecimento e para a sociedade científica. 

1.2 O tema e o problema 

 O tema desta pesquisa é a preservação de documentos digitais em arquivos, 

surge da necessidade de produzir uma estrutura teórica e uma abordagem 

metodológica adequada a esta problemática. 
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 Esta pesquisa pretendeu responder à seguinte indagação: quais as 

estratégias de preservação digital que podem ser adotadas pelas instituições 

arquivísticas? 

 As respostas a essa questão oferecerão um conjunto de estratégias de 

preservação digital, assim como conhecimento sobre a necessidade de critérios e 

políticas de preservação de documentos digitais no contexto do gerenciamento da 

informação. 

Como não existe uma solução definitiva para a preservação digital, apresenta-

se as diversas abordagens utilizadas para essa finalidade. Pretende-se mostrar 

neste estudo os aspectos da preservação dos documentos digitais em arquivos, que 

têm trazido um conjunto inovador de práticas e de decisões gerenciais que não eram 

contempladas no passado. 

Segundo as resoluções da United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO), como a "Carta sobre a Preservação Digital" (2004), pode-

se afirmar que existe uma preocupação muito grande em salvar o patrimônio cultural 

e científico digital, garantindo assim, o acesso a esses recursos às funcionalidades 

dos registros eletrônicos autênticos. 

 Os documentos se tornam digitais rapidamente devido à vulnerabilidade do 

ambiente digital. Estes são frágeis e não existe segurança suficiente para garantir 

sua preservação digital de longo prazo. Essa fragilidade pode estar em sua rápida 

degradação física, na obsolescência tecnológica, na complexidade e nos custos. 

Como respostas a esse desafio, surgem estratégias de preservação digital que 

procuram incorporar todos os aspectos relacionados a esta problemática, custos, 

legislação, gestão, acesso, políticas e critérios. Estas estratégias reúnem soluções 

parciais ante um problema complexo. 

 A produção de documentos digitais é maior do que a capacidade de garantir 

acesso a eles, desta forma, deve-se buscar formas de garantir que a herança 

cultural, histórica, científica, técnica, econômica e administrativa da humanidade 

possam ser continuamente acessadas, em termos de conteúdo e funcionalidades 

através dos recursos tecnológicos disponíveis na época. 

 O problema de investigação do qual parte a presente pesquisa é: verificar 

quais as estratégias de preservação digital usadas em documentos digitais 

arquivísticos, considerando que a maior parte da informação já nasce no formato 

digital, sendo assim, fácil de corromper, alterar e requer para o seu acesso 
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tecnologias que mudam constantemente. Deve-se levar em conta a necessidade de 

preservação dos acervos digitais pelos responsáveis e a possibilidade de perda dos 

registros. No futuro não se sabe se será possível acessar tais documentos e de que 

forma isso será possível. 

Preservação digital é um tema complexo, porque existem muitas variáveis a 
serem consideradas. Entre estas, estão as de ordem conceitual, as 
normativas, as jurídicas, as administrativas, as operacionais e as de 
segurança e integridade. Especificamente as operacionais envolveriam as 
relacionadas com o preparo do pessoal técnico e as tecnologias aplicadas, 
sem deixar de lado os usuários. (SAYÃO, 2005).  

 A informação criada, armazenada e acessada digitalmente corre risco de 

perdas por dois motivos principais: a obsolescência, que pode afetar hardware, 

software e mesmo a forma como os dados estão armazenados num arquivo. Isto 

acontece com uma freqüência cada vez maior, e os danos físicos que podem 

ocorrer, assim como a obsolescência dos múltiplos componentes necessários para 

acessar a informação digital (hardware e software). 

 Segundo Hanna e Wiggins (2001 apud ARELLANO 2008), 

existem várias maneiras de perder os registros digitais, entre elas, 
reorganizar o conteúdo (não usar identificadores de páginas permanentes); 
não valorização da história pelos responsáveis; manter uma mídia 
ultrapassada e com sistemas e hardware obsoletos; esquecer os softwares 
e os manuais; perder os metadados importantes com suas formas de 
indexação e dependências; não proteger a autenticidade e ignorar os custos 
da preservação. 

 Para Sayão (2010, p. 23), o problema da preservação digital pode ser visto 

em quatro níveis temporais: 

• hoje: produzir informação para durar; 

• curto prazo: salvar materiais digitais que estão em perigo iminente de 

tornarem-se ilegíveis e inacessíveis. Manter os bits vivos; 

• médio prazo: implementar políticas e procedimentos técnicos para prevenir 

que os registros digitais se tornem vulneráveis a perda iminente num futuro 

próximo; 

• longo prazo: É necessário desenvolver uma solução de longo prazo para a 

longevidade digital que seja completamente neutra em relação à forma e o 

conteúdo do material a ser preservado.  

 Desta forma, como preservar documentos digitais? Pretende-se documentar 

as estratégias de preservação de documentos digitais existentes no Brasil, 

considerando que estejam armazenados de forma a garantir a perenidade de seus 
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conteúdos, reunindo conhecimentos sobre as necessidades das políticas e critérios 

de preservação digital. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral desta pesquisa é identificar um conjunto de estratégias 

possíveis para a preservação de documentos digitais em arquivos, ampliando assim 

o conhecimento nesse campo, de forma a favorecer a sua transferência às futuras 

gerações. A proposta tem como base as estratégias descritas na literatura específica 

da área arquivística. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos são: 

• apresentar as estratégias atuais de preservação dos documentos digitais em 

arquivos; 

• identificar na literatura os critérios de preservação digital em arquivos; 

• identificar na literatura as políticas de preservação digital em arquivos; 

• reunir conhecimentos sobre as necessidades de preservação digital de 

documentos arquivísticos.  
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1.4 Estrutura do trabalho 

 Como forma de estruturação da apresentação desta pesquisa, este trabalho 

foi dividido em 5 capítulos. 

 No primeiro capítulo deste trabalho, se apresenta uma INTRODUÇÃO sobre a 

problemática da preservação digital, onde se menciona a importância da 

preservação digital em documentos de arquivos, a justificativa, o tema e o problema, 

o objetivo geral e os objetivos específicos. 

 No capítulo dois, apresenta-se a REVISÃO DE LITERATURA. Este capítulo 

inclui conceitos de arquivo, as sete funções arquivísticas e logo após é apresentado 

um estudo sobre a preservação digital de documentos arquivísticos, que se relaciona 

com a função de conservação, apresentada por Rousseau e Couture.  Após é feita a 

descrição (ainda que sucinta) do modelo de referência OAIS como estrutura-base 

para a criação de sistemas de preservação e gestão da informação digital.  Outro 

aspecto essencial abordado neste capítulo são os metadados de preservação: eles 

surgem, no contexto da preservação digital, como a informação descritiva e técnica 

sobre os objetos digitais que não só documenta e suporta as atividades de 

preservação, mas também descreve e localiza os materiais digitais preservados, 

facilitando a sua pesquisa e o seu acesso no futuro. Apresenta-se também neste 

capítulo conceitos sobre autenticidade. 

No capítulo três, MÉTODOS E TÉCNICAS, se apresenta a forma de 

pesquisa, se explicita os procedimentos metodológicos aplicados nesta pesquisa. 

No capítulo quatro, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS, se 

apresenta as principais ações e estratégias de preservação digital, deste modo, são 

distinguidas: as ações que preservam o documento digital na sua dimensão física 

(boas práticas de armazenamento e manuseamento; refrescamento; preservação da 

tecnologia); as estratégias que preservam o documento digital na sua dimensão 

lógica (emulação); as estratégias que preservam o documento digital apenas na sua 

dimensão conceptual (migração); e outras abordagens onde se incluiu ações menos 

viáveis ou pouco experimentadas. Este capítulo termina com algumas indicações de 

uso de cada ação e/ou estratégia de preservação, sendo também enunciadas 

algumas linhas orientadoras para seleção da melhor estratégia de preservação para 

dos diferentes tipos de recursos digitais. 
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No capítulo posterior, CONCLUSÃO se faz um fechamento, expondo de 

forma clara e ordenada as conclusões finais acerca dos objetivos desta pesquisa, 

seus problemas e recomendações. 

Nos APÊNDICES, se apresenta o instrumento que foi elaborado para melhor 

organização do material pesquisado. 

 Assim, com o foi exposto até aqui, se apresenta a problemática da 

preservação digital, onde se menciona a importância da preservação digital em 

documentos de arquivos, a justificativa, o tema e o problema, o objetivo geral e os 

objetivos específicos.  

Com o objetivo de situar o leitor com relação à preservação digital, no próximo 

capítulo, REVISÃO DE LITERATURA, são apresentados os principais conceitos 

referentes a este assunto, uma pequena introdução sobre arquivologia, o Projeto 

Interpares, CONARQ, GED, e-Arq-Brasil, SIGAD, e após é feita a descrição de 

metadados de preservação e do modelo de referência OAIS, e autenticidade. 

 

 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

 Apresenta-se na revisão de literatura uma análise descritiva dos principais 

estudos formulados nos últimos anos, sobre o tema preservação digital em arquivos. 

Fez-se uma apresentação de autores que, em seus trabalhos, utilizaram a literatura 

para embasar conceitos já conhecidos sobre preservação digital. 

A preservação digital surgiu na segunda metade do século passado e 

intensificou-se neste início do século XXI, como alternativa à preservação em 

material impresso, tendo em vista a importância da manutenção de informações para 

futuras gerações. 

As preocupações acerca da preservação digital no mundo tiveram sua 

primeira expressividade no contexto mundial a partir de um trabalho realizado no 

International Concil on Archives (ICA), em 1970. 

Segundo Lima e Cunha (2007, p. 15), 

as preocupações a cerca da preservação digital partiram de um trabalho 
realizado no International Concil on Archives (ICA), em 1970. No Brasil 
apesar de contar com representantes no Commitee on Automation do ICA, 
na área de arquivologia, os eventos da área na mesma década pouco 
abordaram a temática. Somente a partir da década de 90, começaram a 
surgir publicações que abordavam o tema da tecnologia da informação e 
dos documentos eletrônicos no Brasil.  

A preservação digital na era da informação é um dos grandes desafios do 

séc. XXI. Com o aumento da produção de informação em formato digital, tem 

aumentada a preocupação com a disponibilização e preservação por grandes 

períodos de tempo. Existe o risco de a tecnologia não conseguir recuperar as 

informações, depois de longos períodos de esquecimento, desta forma os 

documentos digitais não podem ser deixados em formatos obsoletos para serem 

transferidos, depois de longos períodos para repositórios digitais, essa é uma grande 

preocupação tanto dos produtores quanto dos órgãos detentores da informação. 

Alguns estudos sobre a preservação digital têm estabelecido que a imediata 
implementação de políticas de preservação digital é a forma mais efetiva de 
garantir o armazenamento e uso dos recursos de informação por longos 
períodos de tempo. A falta dessas políticas nos projetos de repositórios 
digitais sugere a carência de conhecimentos técnicos sobre a importância 
das estratégias de preservação digital existentes. (ARELLANO, 2004, p. 25). 

Segundo a UNESCO, para garantir esse fim, os objetos digitais devem ser 

compreendidos e gerenciados em vários níveis: como um objeto físico, como uma 
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codificação lógica, como objetos conceituais ou possuidores de significado para os 

humanos e como um conjunto de elementos essenciais que devem ser preservados 

para oferecer aos futuros usuários a essência do objeto. 

Os documentos digitais são frágeis, fáceis de corromper ou alterar e para 

serem acessados requerem tecnologias que mudam constantemente. O objetivo da 

preservação digital é manter a habilidade de apresentar, manipular e usar a 

informação digital frente às constantes mudanças tecnológicas.  

Atualmente tem-se enfrentado a crescente necessidade da sociedade em 

transformar e produzir informações em formato digital, necessidade esta, justificada 

pela facilidade de acesso, edição, publicação, distribuição, ganho de produtividade, 

economia de espaço físico, entre outros. Esta crescente necessidade, somada com 

o rápido avanço tecnológico de hardware, software e mídias, os quais estão sempre 

beirando a obsolescência, trazem consigo a preocupação com a preservação de tais 

informações. (ARELLANO, 2006). 

A preservação digital consiste na capacidade de garantir que a informação 
digital permaneça acessível, interpretável e autêntica, mesmo na presença 
de uma plataforma tecnológica diferente daquela que fora inicialmente 
utilizada no momento da sua criação. (FERREIRA, 2006, p. 20). 

 O documento arquivístico eletrônico (digital) é o documento criado (produzido 

ou recebido e mantido) em formato eletrônico. (THE INTERPARES GLOSSARY, 

2002, p. 6). 

Têm-se hoje diversas propostas para a preservação digital, porém ainda não 

existe uma proposta totalmente viável e abrangente, desta forma alguns métodos 

necessitam ser adotados com o objetivo de reduzir o perigo da perda dos objetos 

digitais.  

Os principais métodos recomendados para a preservação podem ser 
agrupados em dois tipos: os estruturais e os operacionais. Os estruturais 
tratam da parte de investimentos, enquanto os operacionais tratam das 
medidas concretas a cerca da preservação digital, sendo suas principais 
práticas: a migração de suporte e o refrescamento do meio (preservação 
física), a conversão dos formatos, a emulação (preservação lógica) e a 
preservação do conteúdo (intelectual). (ARELLANO, 2006). 

Pelo diagnóstico da Comissão Especial de Preservação do Acervo 

Documental (CEPAD), iniciativa do Arquivo Nacional do Brasil, foi possível saber 

que, apenas 0,02% dos arquivos existentes em Brasília usavam recursos 

informáticos. (THOMAZ, 2006, p.116). 
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 Segundo Sayão (2010, p. 04),  

os documentos se tornam digitais rapidamente, a urgência da sociedade 
moderna em transformar ou produzir toda a informação de que precisa: 
texto, imagens, vídeos, som, para formatos digitais é justificada pela enorme 
economia de espaço físico, pelo extraordinário ganho de produtividade e 
eficiência proporcionado pela otimização dos fluxos de trabalho, pela 
facilidade de acesso aos estoques de informação públicos e privados, pela 
facilidade de edição, publicação e distribuição de dados e informações 
digitais. 

Na era da informação digital, muita ênfase é dada à geração e/ou aquisição 

de documento digital, em vez de manter a preservação e o acesso de longo prazo 

aos acervos eletrônicos existentes. (ARELLANO, 2008, p. 44). A problemática da 

preservação do documento digital tomou dimensão inesperada, esses estão 

ameaçados pela rápida obsolescência de formatos, suportes ou hardware e 

software. 

 Segundo Ferreira (2006), 

pode-se chamar as informações armazenadas em meio digital de objetos 
digitais, que podem ser definidos como todo e qualquer objeto de 
informação que possa ser representado através de uma seqüência de 
dígitos binários, como por exemplo, textos científicos, bancos de  dados, 
fotos digitais, vídeos, páginas Web, imagem, software, etc. 

 Arquivistas encontram-se frente à necessidade de obter conhecimentos 

relativos ao uso da tecnologia de forma a preservar a informação presente em meio 

digital, realizando esforços para introduzir e definir as práticas e princípios 

arquivísticos da preservação e acesso de longo prazo aos documentos digitais.  

 Ferreira (2006, p. 20) considera que, 

a preservação digital consiste na capacidade de garantir que a informação 
digital permaneça acessível e com qualidades de autenticidade suficientes 
para que possa ser interpretada no futuro recorrendo a uma plataforma 
tecnológica diferente da utilizada no momento da sua criação. 

 Soluções para preservação de documentos digitais não são puramente 

tecnológicas. Há que incorporar conceitos, princípios e práticas da arquivologia e da 

diplomática. (INTERPARES, 2006). Não existe segurança suficiente nos sistemas 

digitais para garantir a preservação digital de longo prazo. A fragilidade dos 

documentos digitais deve estar em sua rápida degradação física, na obsolescência 

tecnológica, na complexidade e nos custos. 

 Segundo Arellano (2006), 

o ambiente onde a informação científica é criada e disponibilizada está 
sendo afetado pela rapidez dos meios de comunicação e de redes, dos 
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ambientes de aprendizagem virtuais e pelo trabalho colaborativo. Cada vez 
mais sistemas de informação para armazenamento e recuperação de 
informação são requeridos para conseguir acompanhar esse avanço na 
produção de conhecimento científico. Alguns aspectos do contexto onde 
ocorrem as necessidades de preservação digital incluem conceitos tais 
como novas tecnologias, comunicação científica, depósito legal, direitos 
autorais, entre outros. 

 A produção científica produzida no Brasil é muito reduzida, pode-se afirmar 

que há muito a se pesquisar, ao mesmo tempo em que técnicas de aplicação 

específicas devam ser desenvolvidas para melhor atender às necessidades da 

preservação digital. 

O problema da preservação digital está no contexto dos objetos digitais, nas 
informações armazenadas e na maneira como foram armazenadas. Não 
são apenas seqüência de zeros e uns ou cadeias de bits (bitstream), mas o 
conjunto de decisões que definiram a formação básica do objeto 
informacional como um objeto único. Isso envolve a descrição de 
documentos que podem ser representados de diferentes formas, mas o seu 
conteúdo será sempre interpretado do mesmo modo, no momento da sua 
recuperação, ou seja, será a mesma cadeia de bits com seu significado 
original. (ARELLANO, 2008, p. 22). 

 Cada vez mais os recursos culturais e educacionais mundiais estão sendo 

distribuídos e acessados em forma digital em substituição ao papel. A informação 

digital está sujeita a obsolescência técnica e a degradação física, correndo risco de 

perdas. Para enfrentar os novos desafios criados pelo mundo digital, algumas 

estratégias têm sido propostas para a preservação digital, sendo, dessa forma, 

necessário estudar cada uma delas para compreender seus principais pressupostos, 

objetivos e resultados esperados e compará-los ao contexto específico de aplicação. 

Para além da manutenção da integridade física, é necessário prever uma 
série de procedimentos, em constante reavaliação, de transposição de 
dados de equipamentos e programas informáticos antigos para novos. 
(FUNARI, 2005, p. 8). 

 No momento, ainda não há políticas de preservação universais em aplicação 

obrigatória no Brasil. Um dos desafios consiste nas questões econômicas 

envolvidas, tanto pelos custos da preservação digital, como nas barreiras impostas 

pela privatização documental, na forma de direitos autorais apropriados por 

companhias privadas e que dificultam ou mesmo inviabilizam o acesso e 

preservação de muitos documentos. 
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2.1 Arquivologia 

 A arquivística ou arquivologia é a ciência que estuda as funções do arquivo e 

também os princípios e técnicas a serem observados durante a atuação de um 

arquivista sobre os arquivos. Objetiva gerenciar todas as informações que possam 

ser registradas em documentos de arquivos, para tanto, utiliza-se de princípios, 

normas, técnicas e procedimentos diversos, que são aplicados nos processos de 

composição, coleta, análise, identificação, organização, processamento, 

desenvolvimento, utilização, publicação, fornecimento, circulação, armazenamento e 

recuperação de informações. 

De acordo com o glossário de arquivística da Associação dos Arquivistas 

Brasileiros (AAB), o termo documento significa "... registro de uma informação 

independente da natureza do suporte que a contém." 

 De acordo com Rousseau e Couture (1998, p. 70), 

um dos princípios que norteiam a arquivística é a chamada Teoria das Três 
Idades, que divide o ciclo de vida de um documento, a arquivística pode ser 
abordada em três fases (ou idades): corrente, intermediária e permanente. 
Estas distinções deixam transparecer uma preocupação com a frequência 
de uso e a utilidade do documento para o desempenho de atividades dentro 
da organização. 

Teoria das Três Idades: 

• na primeira idade, ou arquivo corrente, estão os documentos utilizados 

frequentemente, que devem ser de fácil acesso para garantir o funcionamento 

das atividades do cotidiano. Estes documentos ficam geralmente 

armazenados em locais próximos aos setores que os produziram e os 

receberam; 

• o arquivo intermediário, originário do arquivo corrente, é consultado 

eventualmente, sendo conservado por razões administrativas, legais ou 

financeiras, respondendo aos objetivos da sua criação. Tanto na primeira 

como na segunda fases, os documentos possuem valor para a organização 

geradora (valor primário); 

• na terceira fase, ou arquivo permanente, os documentos deixam de ter o valor 

previsível para a organização que os produziu, não tendo de responder aos 
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objetivos da sua criação. Os documentos, nesta última fase, são eliminados 

ou guardados se possuírem algum valor remanescente (valor secundário). 

2.1.1 Funções da arquivística 

Em torno dos valores e do ciclo de vida dos documentos, existem as 

chamadas funções arquivísticas, que devem ser tratadas de modo a envolver o 

conjunto dos princípios, dos métodos e das operações que se aplicam à organização 

e ao tratamento dos arquivos.  

De acordo com Rousseau e Couture (1998, p. 265), existem sete funções a 

considerar: produção, avaliação, aquisição, conservação, classificação, descrição e 

difusão dos arquivos.  

• a produção refere-se ao ato de elaborar documentos em razão das atividades 

específicas de um órgão. Os documentos nascem do cumprimento dos 

objetivos para os quais um órgão foi criado. Na produção de documentos, 

feita por qualquer pessoa física ou jurídica, o arquivo se forma mediante o 

exercício da atividade própria dessa entidade, que dá lugar ao trâmite de 

diversos assuntos, se materializando em forma de documento; 

• a avaliação deve ser vista como uma das operações metodológicas a serviço 

do conhecimento científico e da informação social. Ao se avaliar, definem-se 

os prazos dos documentos nos arquivos corrente, intermediário e 

permanente. Esta função permite um funcionamento eficiente do sistema de 

informação - arquivo, ressaltando que os valores primários e secundários dos 

documentos estão relacionados com seu ciclo vital; 

• a aquisição, por sua vez, refere-se a ação formal em que se funda a 

transmissão de propriedade de documentos de arquivo;  

• em relação à conservação, esta objetiva estender a vida útil dos materiais, 

dando aos mesmos o tratamento certo. Esta função se dá "com o intuito de 

utilização máxima da informação contida nos arquivos correntes que os 

administradores se munem de normas que regem a organização dos seus 

documentos". (ROUSSEAU e COUTURE, 1998, p.119); 
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• a classificação consiste em "agrupar hierarquicamente os documentos de um 

fundo mediante a reunião de classes, de acordo com os princípios da 

proveniência e ordem original" (MUNDET, 1994, p. 239). Segundo 

SCHELLENBERG (1974), há três elementos principais a serem considerados 

na classificação:  

 - a ação ou função: reflete as funções do órgão que gerou o 

documento, sendo usadas com referência a todos as responsabilidades 

atribuídas a um órgão a fim de atingir os amplos objetivos para os quais foi 

criado;  

 - a estrutura: reflete a estrutura orgânica (linha e staff) da entidade que 

é determinada pelos objetivos ou funções a que se destina;  

 - o assunto: resulta da análise do conteúdo dos documentos, isto é, os 

assuntos que são tratados. 

A classificação utiliza-se de um quadro ou esquema para sistematizar cada 

fundo em suas classes ou séries. Este quadro de classificação "reflete as funções 

que geram a criação e recepção de documentos" (ROBERGE apud MUNDET,1994). 

Desse modo, a classificação está ligada à idéia de separar ou dividir um conjunto de 

elementos, onde se estabelecem classes/grupos que irão refletir num quadro de 

classificação.  

• no que concerne a descrição, esta consiste em elaborar uma representação 

cuidadosa de uma unidade de descrição e de suas partes componentes, por 

meio da extração, análise e organização de qualquer informação que sirva 

para identificar o acervo arquivístico e explicar o seu contexto, bem como o 

sistema de arquivo que o produziu. De acordo com LOPES (2000), o primeiro 

nível da descrição é alcançado no processo de classificação, o segundo se 

desenvolve na avaliação e o terceiro ocorre nos arquivos permanentes.  

• a última função arquivística, a difusão, torna os documentos acessíveis e 

promove sua consulta mediante publicações, exposições, conferências, 

serviços educativos e outras atividades. É considerada função básica das 

instituições arquivísticas. 

A gestão de documentos assegura a produção, administração, manutenção 
e destinação dos documentos, refletindo as informações registradas em seu 
contexto. Uma gestão eficaz garante o tratamento adequado às informações 
de acordo com métodos e princípios arquivísticos. Assim, deve-se 
compreender que a Arquivística está voltada para a criação, seleção, 
tratamento e transmissão das informações. E à medida que a Arquivística 
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utiliza a tecnologia como forma de gerenciar a informação, sente-se a 
necessidade do profissional arquivista estar inserido neste contexto 
tecnológico, estabelecendo soluções em conjunto com outros profissionais 
da informação. (SANTOS; CHARÃO; FLORES, 2011). 

 De acordo com o que foi exposto, percebe-se que a arquivística demonstra a 

sua especificidade, ocupando o seu lugar em uma política de gestão da informação. 

De fato, ao gerenciar a informação, é preciso tratar primeiro os documentos, pois "a 

gestão de documento é onde deságua a gestão da informação". (LOPES, 2000, p. 

247). 

 A seguir é apresentado um estudo sobre a preservação digital de documentos 

arquivísticos, que se relaciona com a função de conservação, apresentada por 

Rousseau e Couture. 

2.1.2 Preservação digital e arquivologia 

 A necessidade do tratamento dos documentos digitais como documentos de 

arquivo, levou à preocupação com a preservação desses documentos e do acesso 

às informações contidas neles. O foco da preservação de documentos digitais em 

arquivos é a conscientização de que perpetuar os materiais digitais ao longo do 

tempo envolve a observância de um conjunto de práticas gerenciais que integrem os 

sistemas de preservação digital. 

 Documento arquivístico é um documento produzido ou recebido e mantido no 

curso de uma atividade prática. (THE INTERPARES GLOSSARY, 2002). É a 

informação registrada, independente do suporte, produzida ou recebida no decorrer 

das atividades de uma instituição ou pessoa, dotada de organicidade, que possui 

elementos constitutivos suficientes para servir de prova dessas atividades. 

Com o desenvolvimento da internet, têm-se o documento digital e o 

digitalizado. Segundo Sant’Anna (2006, p.124), documento eletrônico ou documento 

digital "é todo registro gerado ou recebido por uma entidade pública ou privada, no 

desempenho de suas atividades, armazenado e disponibilizado ou não, através de 

sistemas de computação". 
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Segundo o Dicionário brasileiro de terminologia arquivística (2005, p.75), 

documento eletrônico ou documento digital é um documento codificado em dígitos 

binários, acessível por meio de sistema computacional.  

 Documento arquivístico (eletrônico) digital é o documento arquivístico 

codificado em dígitos binários, produzido, tramitado e armazenado por sistema 

computacional. (CTDE, 2010, p. 6). 

A diferença entre um documento digital e o digitalizado, é que o primeiro é 

produzido, gerado, criado no ambiente digital, enquanto o segundo é uma cópia 

digital de um documento original existente em outro suporte. 

 A preservação digital consiste na "[...] habilidade de manter documentos 

digitais e arquivos acessíveis por períodos de tempo que transcendam avanços 

tecnológicos sem afetar por alteração ou perda da legibilidade." (CHAPMAN, 2001).

 A importância do planejamento na criação e gerenciamento de documentos 

digitais para a comunidade arquivística tem ressaltado a necessidade da 

preservação da integridade da informação digital. A natureza dos documentos 

digitais permite a reprodução do documento em inúmeras versões, e a sua 

preservação precisa de novos conhecimentos e ferramentas. 

Hedstrom apud Boeres e Arellano (2005, p. 2), 

conceitua a preservação digital como sendo "[...] um processo distribuído 
que envolve o planejamento, alocação de recursos e aplicação de métodos 
e tecnologias para assegurar que a informação digital de valor contínuo 
permaneça acessível e utilizável."  

 Inúmeras propostas vêm sendo trabalhadas. A utilização de padrões abertos 

e metadados têm-se mostrado um fator fundamental, proporcionando facilidades 

para a gestão, recuperação e utilização da informação digital, bem como para a 

adoção de estratégias como a migração e emulação. Este é, sem dúvida, um 

caminho que deve ser percorrido pelas organizações responsáveis pela preservação 

e disponibilização de documentos digitais. 

Arellano (2008) relata que, 

para garantir a perenidade, integridade, acessibilidade e usabilidade dos 
conteúdos digitais, as necessidades de preservação podem ser agrupadas 
da seguinte forma: política de gestão; modernização dos serviços; avaliação 
dos custos; atualização dos gestores; instituição; espaço para 
armazenamento e pesquisadores. 
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Os arquivos, cada vez mais pressionados pela tarefa de manter o acervo 

digital, carecem de orientações e apoio para preservar o que deverá ser mantido em 

médio e longos prazos e o que será demandado para gerações futuras. 

Recente estudo encomendado pela United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO), (NATIONAL, 2003, p. 4) alerta que preservar 

informação em formato digital por longo prazo: informação científica, dados 

organizacionais, produtos dos meios de comunicação, arte digital, dentre outras, faz 

surgir novos problemas, tais como: 

 
• se o objeto digital necessitar de controle rigoroso das alterações promovidas 

durante o seu ciclo de vida, poderão ser necessários, além do registro de sua 

proveniência e histórico de manutenção, mecanismos sofisticados para 

validação/verificação de sua integridade;  

• se o objeto digital tiver que ser acessado em seu conteúdo original, seus 

relacionamentos com o ambiente onde foi produzido não poderão ser 

esquecidos, pois, diferentemente dos meios analógicos cuja informação  é 

normalmente representada de forma estática, os objetos digitais podem incluir 

figuras em movimento, bem como links para sítios da  Internet e/ou bancos de 

dados que estejam em constante mudança; 

• se o objeto digital tiver que ser acessado em seu formato original, o aparato 

tecnológico, hardware e software originais ou compatíveis, deverá, também, 

ser mantido junto aos arquivos de dados que compõem a informação 

específica. 

 

Nos anos 1990 começaram a surgir publicações relacionadas à tecnologia 
da informação e aos documentos eletrônicos, podendo-se citar: os artigos: A 
arquivologia e as novas tecnologias da informação de José Maria Jardim, 
em 1992; Os arquivos e as novas tecnologias de Marilena Leite Paes, em 
1994; Novas perspectivas da arquivologia nos anos 90 de José Maria 
Jardim, em 1995; e A gestão dos documentos eletrônicos: o desafio do 
século XX de Rosely Curi Rondinelli, em 1998. (PÁDUA, 2004, p. 55). 

 A preservação de documentos eletrônicos no Brasil vem chamando a atenção 

de diversas entidades, entre as quais o Arquivo Nacional que está conduzindo 

estudos sobre criação, manutenção e recuperação de arquivos a longo prazo, com 

base no modelo Open Archive Information System (OAIS). 
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 O OAIS é "uma estrutura conceitual que disciplina e orienta um sistema 

encarregado de preservar por longo prazo e manter o acesso à informação digital de 

qualquer natureza" (CONSULTATIVE, 2002). O modelo tem sido adotado em 

diversos projetos, incluindo o projeto InterPARES, (INTERPARES 3 PROJECT, 

2011) devendo ser empregado como um padrão de linguagem e organização de 

processos e elementos para a preservação e o acesso a informação digital de longo 

prazo. 

2.1.3 Projeto InterPARES 

O International Research on Permanent Authentic Records on Electronic 

Systems (Projeto InterPARES) é uma iniciativa acadêmica de pesquisa em 

preservação digital, especificamente voltada para os documentos arquivísticos. No 

Brasil, os trabalhos desenvolvidos pela Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, 

do Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), e as iniciativas de documentos digitais 

do Arquivo Nacional têm sido também bastante orientados por este projeto. 

O InterPARES 1 foi realizado entre 1999 e 2001 e teve como objeto os 
documentos arquivísticos digitais "tradicionais", ou seja, abordou a 
preservação da autenticidade dos documentos arquivísticos criados e/ou 
mantidos em bases de dados e sistemas de gestão de documentos, no 
curso das atividades das organizações. Participaram da pesquisa cerca de 
60 pesquisadores, de 13 países em 4 continentes. (LACOMBE, 2009, p. 02). 

 As duas primeiras fases do projeto apresentaram contribuições importantes 

para apoiar a produção, a gestão e a preservação de documentos arquivísticos 

digitais confiáveis, autênticos e acurados. 

O InterPARES 2 foi realizado no período de 2002 a 2006 e teve como foco 
os documentos arquivísticos produzidos em ambientes complexos, por 
sistemas interativos, dinâmicos e experienciais, no curso de atividades 
artísticas, científicas e de governo. Além das questões relativas à 
autenticidade, o projeto tratou da confiabilidade e acurácia dos documentos, 
envolvendo todo o ciclo de vida dos documentos, desde sua produção até a 
destinação final. (LACOMBE, 2009, p. 03). 

 Ressalta-se alguns instrumentos apresentados: 

• Conjunto de conceitos relacionados aos documentos arquivísticos digitais, 

que serviram de base para a condução da pesquisa, muitos deles já 
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tradicionalmente adotados na arquivística foram confirmados e reforçados no 

andamento da pesquisa. Destaca-se dentre eles os conceitos de documento 

arquivístico, autenticidade, autenticação, confiabilidade, acurácia, sistema de 

preservação de confiança, custodiador confiável e cadeia de preservação. 

Uma discussão teórica a respeito destes conceitos é apresentada nos 

relatórios dos grupos de pesquisa, publicados nos dois livros que resultaram 

de cada uma das duas primeiras fases do projeto; 

• Dois conjuntos de requisitos para apoiar a avaliação e a manutenção da 

autenticidade de documentos arquivísticos digitais, conhecidos como 

"Requisitos para apoiar a presunção de autenticidade dos documentos digitais 

do produtor" (Benchmark Requirements), onde são relacionadas as 

informações que devem ser analisadas para se proceder à avaliação da 

autenticidade dos documentos no momento em que são recebidos por uma 

instituição arquivística para preservação permanente; e "Requisitos para 

apoiar a produção de cópias autênticas de documentos do produtor 

transferidos para a custódia de um preservador" (Baseline Requirements); 

• Base de dados de terminologia, com um glossário que apresenta a definição 

de termos de acordo com sua utilização no âmbito do Projeto InterPARES, e 

um dicionário, onde são também incluídas as definições destes termos em 

outras áreas do conhecimento que também estão integradas na condução da 

pesquisa; 

• Conjunto de princípios para orientar o desenvolvimento de políticas, 

estratégias e padrões para a preservação de longo prazo de documentos 

arquivísticos digitais autênticos; 

• Dois conjuntos de diretrizes com orientações práticas a respeito da produção, 

da manutenção e da preservação de longo prazo de documentos arquivísticos 

digitais: o primeiro voltado para indivíduos que produzem documentos, como 

artistas, cientistas, profissionais e pesquisadores (Creator guidelines – 

Creating and maintaining digital materials: guidelines for individuals) e o 

segundo voltado para preservadores de documentos arquivísticos (Preserver 

guidelines – Preserving digital records: guidelines for organizations); 

• Roteiro para Análise Diplomática dos documentos arquivísticos digitais, de 

acordo com a metodologia adaptada pelo Projeto InterPARES, que serve para 
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apoiar a identificação de um objeto digital como sendo ou não um documento 

arquivístico e para determinar as características que precisam ser protegidas 

por um plano de preservação, ou seja, as alterações necessárias para 

garantir sua autenticidade e preservação de longo prazo; 

• Duas modelagens das atividades de produção, manutenção e preservação de 

documentos arquivísticos: uma a partir do ponto de vista do ciclo de vida dos 

documentos (Chain of Preservation Model) e outra a partir do ponto de vista 

do Records Continuum (Businessdriven Recordkeeping Model). (LACOMBE, 

2009, p. 02). 

O InterPARES 3 - em 2007 teve início a terceira fase do projeto, que vai se 
estender até 2012 e tem como objetivo testar a teoria e a metodologia de 
preservação digital produzidas nas duas fases anteriores. Estão sendo 
conduzidos diversos estudos de caso de documentos arquivísticos digitais, 
com base na análise diplomática e demais contribuições do InterPARES, 
além de outras iniciativas de preservação digital, no sentido de traçar planos 
de ação concretos para estes conjuntos documentais. Um dos objetivos 
desta terceira fase é desenhar modelos de planos de ação para casos 
específicos, com base nos estudos de caso. (LACOMBE, 2009, p. 05). 

O Arquivo Nacional, num esforço conjunto com a Câmara dos Deputados no 

âmbito do convênio com o Projeto InterPARES disponibiliza os manuais: "Diretrizes 

do produtor" que apresenta um conjunto de recomendações e boas práticas voltadas 

para organizações que elaboram e mantêm documentos arquivísticos digitais, e as 

"Diretrizes do preservador" que visa a orientar as instituições quanto aos melhores 

procedimentos para a preservação dos documentos arquivísticos digitais sob sua 

guarda. O conteúdo integral dos manuais está disponível para o público em geral no 

sítio: http://www.interpares.org/ip3/ip3_documents.cfm?team=4. 

A fim de dar maior visibilidade às suas ações, a Câmara Técnica de 

Documentos Eletrônicos (CDTE) criou um sítio na Internet com as seguintes seções: 

produção, legislação, bibliografia, eventos, sítios de interesse, perguntas mais 

freqüentes e fórum de discussão.  
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2.2 Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) 

O Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) é um órgão colegiado, 

vinculado ao Arquivo Nacional do Ministério da Justiça e tem como missão:  

• definir a política nacional de arquivos públicos e privados, como órgão central 

de um Sistema Nacional de Arquivos; 

• exercer orientação normativa visando à gestão documental e à proteção 

especial aos documentos de arquivo.  

A Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (CTDE) tem como objetivos 

sugerir normas, procedimentos técnicos e instrumentos legais, para a gestão 

arquivística e a preservação dos documentos digitais das instituições públicas e 

privadas. 

Soluções para preservação de documentos digitais devem ser dinâmicas, isto 

é, acompanhar a evolução tecnológica (INTERPARES, 2006). A ação mais 

significativa no que concerne à problemática da Preservação de Acervos Digitais a 

nível de Brasil foi a reformulação da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos 

(CTDE), do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), criada em 1994 e em 

funcionamento a partir de 2002. Trata-se de um grupo de trabalho multidisciplinar 

que tem por objetivo: 

"[...] definir e apresentar ao Conselho Nacional de Arquivos normas, 
diretrizes, procedimentos técnicos e instrumentos legais sobre gestão 
arquivística e preservação dos documentos digitais, em conformidade com 
os padrões nacionais e internacionais" (CONARQ, 2006). 

Vive-se, no momento, a elaboração de tais práticas e políticas, com iniciativas 

como a do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), CTDE e Arquivo Nacional 

como: 

• glossário de termos relacionados aos documentos digitais; 

• Carta para preservação do patrimônio arquivístico digital do Conarq; 

• resolução nº 20 do Conarq, de 16 de julho de 2004 - gestão de documentos 

digitais; 

• especificação de requisitos funcionais e metadados para sistemas eletrônicos 

de gestão arquivística de documentos (SIGAD), que atendam às 

especificidades da legislação e práticas arquivísticas brasileiras; 
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• proposta de Resolução do Conarq com diretrizes para recolhimento de 

documentos digitais às instituições arquivísticas; 

• infra-estrutura para o Arquivo Nacional receber, descrever, preservar e dar 

acesso aos documentos arquivísticos digitais produzidos pela Administração 

Pública Federal; 

• requisitos para Sistemas Eletrônicos de Gestão Arquivística de Documentos. 

Em 2003 foi criado, pelo Decreto 4915/2003, o Sistema de Gestão de 

Documentos de Arquivo (SIGA), pelo qual se organizam, sob a forma de sistema, as 

atividades de gestão de documentos de arquivo no âmbito dos órgãos e entidades 

da administração pública federal. 

Com a crescente produção dos materiais eletrônicos e a digitalização, as 

instituições estão enfrentando exigências de manter a informação atualizada e 

disponível. Segundo Sant’Anna (2001), os documentos digitais devem ser 

preservados pelo organismo que os criou ou por alguma instituição arquivística 

responsável pela sua guarda permanente. 

Contudo, no momento, ainda não há políticas de preservação universais em 

aplicação obrigatória no Brasil.
 
Essas discussões não podem ser desvinculadas das 

reflexões internacionais, em particular da UNESCO, sendo que um dos desafios 

consiste nas questões econômicas envolvidas, tanto pelos custos da preservação 

digital, como nas barreiras impostas pela privatização documental, na forma de 

direitos autorais apropriados por companhias privadas e que dificultam ou mesmo 

inviabilizam o acesso e preservação de muitos documentos relevantes, mesmo em 

países ricos. 

A Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do CONARQ, órgão 

encarregado de preparar diretrizes para a gestão e a preservação de documentos 

arquivísticos no Brasil, é a instituição que tem pesquisado mais profundamente a 

gestão e a preservação por longo tempo de documentos digitais, com abordagem 

arquivística. O GDAE participa com dois membros nessa Câmara, tendo auxiliado na 

produção da Carta de Preservação Digital, Glossário de Termos, duas resoluções
 
e 

do Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de 

Documentos (e-ARQ). 

 A Carta de Preservação Digital tem três proposições principais, conforme 

mostrado na Figura 1:  
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• Elaboração de estratégias e políticas  

• Gestão arquivística de documentos; 

•  Instrumentalização das organizações arquivísticas; 

•  Governo eletrônico; 

•  Ações cooperativas. 

• Estabelecimento de normas 

•  Padrões e protocolos; 

•  Requisitos funcionais; 

•  Metadados de preservação; 

•  Segurança da informação digital. 

• Promoção do conhecimento 

•  Agenda de pesquisa científica; 

•  Ensino e Formação de recursos humanos; 

•  Disseminação do conhecimento. 

 

 
Figura 1 - Carta para Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital.1 

                                                 
1 Fonte: CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS (2004). 
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 A Carta para a Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital é um 

instrumento oficial sobre a importância e necessidade de ações para a preservação 

de documentos digitais. 

2.2.1 Gestão Eletrônica de Documentos (GED) 

Com a crescente a produção de documentos digitais: planilhas eletrônicas, 

bases de dados, entre outros, surge a necessidade de se instalar na comunidade 

arquivística brasileira discussões a respeito dos documentos digitais, de forma a 

buscar participação ativa dos arquivistas na gestão dos documentos e definição de 

estratégias de preservação. 

Gestão Eletrônica de Documentos (GED) é um conjunto de tecnologias que 
permitem gerenciar a informação documental durante o seu ciclo de vida. 
GED "armazena, localiza e recupera informações existentes em 
documentos e dados eletrônicos" (BALDAM et al., 2002, p. 32). 

Os sistemas de GED trabalham com documentos em formatos tradicionais, 

digitalizados ou criados em meio digital, gerenciando-os durante todo o seu ciclo vital 

e implementando soluções para armazenamento eficiente e rápido acesso às 

informações. Ao oferecer tais vantagens para a gestão de documentos, o GED tem 

despertado um interesse crescente por parte da comunidade de Ciência da 

Informação, transformando as práticas e alimentando discussões sobre os princípios 

que norteiam o trabalho do profissional da área. 

Gerenciar documentos de forma eletrônica é uma solução que traz 
resultados significativos para a empresa como redução de espaço físico, 
alta velocidade e precisão na localização de documentos, controle 
documental, maior agilidade nas transações entre empresas, minimização 
de perda e extravio de documentos entre outros. Estas vantagens tornam-se 
fundamentais à medida que as empresas pretendem se manter na 
liderança. A tecnologia de GED leva a informação certa à pessoa certa no 
momento certo. (SANTOS; CHARÃO; FLORES, 2011). 

Os sistemas de GED implementam categorização de documentos, tabelas de 

temporalidade e níveis de segurança, integrando de forma eficiente os mundos 

analógico e digital, e garantindo o rápido acesso aos documentos, condição básica 

para a competitividade empresarial. 
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2.2.2 e-ARQ Brasil 

Em abril de 2007 foi publicada a Resolução 25, do Conselho Nacional de 

Arquivos (CONARQ), que dispõe sobre a adoção do Modelo de Requisitos para 

Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos (e-ARQ Brasil) 

pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR). 

Esse modelo orienta os responsáveis pela especificação, desenvolvimento e 

utilização de sistemas que tratam de preservação de informações eletrônicas, com 

relação aos procedimentos e operações técnicas para gestão dessas informações. 

O e-ARQ Brasil é uma especificação de requisitos que estabelece um 

conjunto de condições a serem cumpridas pela organização produtora/recebedora 

de documentos, pelo sistema de gestão arquivística e pelos próprios documentos a 

fim de garantir a sua confiabilidade e autenticidade, assim como seu acesso.  Além 

disso, o e-ARQ Brasil pode ser usado para orientar a identificação de documentos 

arquivísticos digitais.  

O e-ARQ Brasil estabelece requisitos mínimos para um Sistema 
Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD) 
independente da plataforma tecnológica em que for desenvolvido e/ou 
implantado. O objeto do e-ARQ Brasil é o documento arquivístico digital. 
Este documento não trata de processos de digitalização, isto é, de 
procedimentos técnicos de conversão de um documento em qualquer 
suporte ou formato para o formato digital, por meio de dispositivo 
apropriado, como o escâner.  (CONARQ, 2006, p. 05). 

O e-ARQ Brasil especifica todas as atividades e operações técnicas da 

gestão arquivística de documentos desde a produção, tramitação, utilização e 

arquivamento até a sua destinação final. Todas essas atividades poderão ser 

desempenhadas pelo SIGAD, o qual, tendo sido desenvolvido em conformidade com 

alguns requisitos, conferirá credibilidade à produção e à manutenção de documentos 

arquivísticos. 
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2.2.3 Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos Digitais 
(SIGAD) 

O SIGAD deve ser capaz de gerenciar simultaneamente os documentos 

digitais e os convencionais. No caso dos documentos convencionais o sistema 

registra apenas as referências sobre os documentos e, no caso dos documentos 

digitais, a captura, o armazenamento e o acesso são feitos por meio do SIGAD. Os 

requisitos se dirigem a todos que fazem uso de sistemas informatizados como parte 

do seu trabalho rotineiro de produzir, receber, armazenar e acessar documentos 

arquivísticos. Um SIGAD inclui um sistema de protocolo informatizado dentre outras 

funções da gestão arquivística de documentos. 

SIGAD é um conjunto de procedimentos e operações técnicas, 
característico do sistema de gestão arquivística de documentos, processado 
por computador. Pode compreender um software particular, um determinado 
número de softwares integrados, adquiridos ou desenvolvidos por 
encomenda, ou uma combinação desses. O sucesso do SIGAD dependerá 
fundamentalmente da implementação prévia de um programa de gestão 
arquivística de documentos. (CONARQ, 2006, p. 06). 

Objetivo do SIGAD: 

• orientar a implantação da gestão arquivística de documentos; 

• fornecer especificações técnicas e funcionais, além de metadados, para  

orientar a aquisição e/ou a especificação e desenvolvimento de sistemas 

eletrônicos de gestão arquivística de documentos. 

A produção de documentos digitais levou à criação de sistemas 
informatizados de gerenciamento de documentos. Entretanto, para se 
assegurar que documentos arquivísticos digitais sejam confiáveis e 
autênticos e que possam ser preservados com essas características, é 
fundamental que os sistemas acima referidos incorporem os conceitos 
arquivísticos e suas implicações no gerenciamento dos documentos digitais. 
(CONARQ, 2006, p. 05). 

Requisitos arquivísticos que caracterizam um SIGAD:  

• captura, armazenamento, indexação e recuperação de todos os tipos de 

documentos arquivísticos;  

• captura, armazenamento, indexação e recuperação de todos os componentes 

digitais do documento arquivístico como uma unidade complexa; 

• gestão dos documentos a partir do plano de classificação para manter a 

relação orgânica entre os documentos;  
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• implementação de metadados associados aos documentos para descrever os 

contextos desses mesmos documentos (jurídico-administrativo, de 

proveniência, de procedimentos, documental e tecnológico); 

• integração entre documentos digitais e convencionais;  

• foco na manutenção da autenticidade dos documentos;  

• avaliação e seleção dos documentos para recolhimento e preservação 

daqueles considerados de valor permanente;  

• aplicação de tabela de temporalidade e destinação de documentos;  

• transferência e o recolhimento dos documentos por meio de uma função de 

exportação; 

• gestão de preservação dos documentos. (CONARQ, 2009, p. 07). 

 

Fatores como tempo e custo de armazenamento de longo prazo pesam nas 

decisões sobre o volume e formato do material a ser preservado. Devem-se adotar 

medidas corretivas e preventivas para minimizar a ação do tempo sobre o suporte 

físico da informação assegurando sua disponibilidade. 

 Na arquivologia nem tudo deve ser preservado indefinidamente, preservar 

documentos que ainda possuam valor corrente, administrativo ou jurídico, é uma 

necessidade de longo prazo, baseada numa tabela de temporalidade, sendo que 

alguns desses documentos devem ser preservados e estar disponíveis por décadas. 

Para Sant’Anna (2001), é responsabilidade dos arquivos adotarem medidas 

preventivas e corretivas objetivando minimizar a ação do tempo sobre o suporte 

físico da informação, assegurando sua disponibilidade. 

Proença e Lopes (2004, p.10), citam algumas vantagens e desvantagens dos 

documentos digitais em arquivos: 

Vantagens: 

• diminuição do acesso aos originais; 

• fidelidade ao original; 

• fidelidade na multiplicação das cópias; 

• possibilidade de distribuição em rede; 

• maior acessibilidade à informação, tornando possível o acesso direto e 

imediato; 

• facilidade na partilha de informação; 
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• elimina barreiras geográficas; 

• economia de tempo e espaço; 

• rapidez na atualização dos dados; 

• possibilidade de manter cópias de segurança. 

 

Desvantagens: 

• incapacidade dos atuais sistemas eletrônicos de informação em assegurar a 

preservação a longo prazo; 

• fragilidade intrínseca do armazenamento digital; 

• complexidade e custos da preservação digital; 

• multiplicidade de entidades envolvidas; 

• dependência social da informação digital; 

• problemas com direitos autorais; 

• ausência de normas e padrões; 

• atenção especial e constante às necessidades de armazenamento e 

migração. 

Para uma pesquisa histórica ou cultural, é necessária a preservação 

indefinida de determinado tipo de documento, pois este material pode ser 

posteriormente utilizado.  

2.2.4 Novas tecnologias e a evolução dos documentos 

 Depois da invenção do papel surgiram os novos suportes que possibilitaram a 

transferência de conteúdos de informação para mídias diferentes da original. 

Dentre as mídias mais utilizadas para guarda da informação com fins de 
preservação estão a fita magnética, os discos compactos (CDs) e os discos 
digitais versáteis (DVDs). A fita magnética possui uma grande capacidade 
de armazenamento a baixo custo. Já os discos ópticos são mais estáveis do 
que a fita magnética. O seu surgimento promoveu a popularização da 
gravação e armazenamento de todo tipo de conteúdo digital, por gerarem 
um acesso mais ágil do que as fitas magnéticas. Entretanto, nenhum dos 
dois, nem os discos ópticos, nem as fitas magnéticas, são estáveis como o 
microfilme ou o papel (BOGART, 2001). 
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 Os discos puramente ópticos parecem ser mais resistes a danos do que as 

fitas magnéticas, por serem imunes a campos magnéticos e por obterem resultados 

mais eficientes após um processo de recuperação. 

A expectativa de vida dos discos é definida pelo tempo que um disco 
permanece utilizável, portanto, dentro deste período estimado pelos 
fabricantes o disco certamente já terá iniciado seu processo de degradação, 
porém este não será de pronto percebido devido ao detector de erros e à 
capacidade de correção desenvolvida em alguns sistemas (BYERS, 2003). 

 Sayão (2010, p. 9) relata que a preservação digital tem pouca relação com a 

longevidade de discos óticos, fitas magnéticas e outros meios de armazenagem 

(bem guardado o meu CD de música pode durar 100 anos, mas daqui a 10 anos 

haverá aparato para tocá-lo?). 

 Hoje em dia é praticamente impossível encontrar um dispositivo capaz de ler 

a informação armazenada numa dessas fitas cassetes como mostra a Figura 2. 

 

            

 
                       (a)                                                                          (b) 

  

Figura 2  – a) Cassete Betamax; b) Cassete VHS.2 
  

 Um exemplo mais recente de obsolescência tecnológica, no domínio digital, 

reporta-se ao uso das populares disquetes de 3.5 polegadas, como mostra a figura 

3. Atualmente, é ainda possível adquirir dispositivos capazes de ler disquetes de 3.5 

polegadas. No entanto, o mercado inclina-se rapidamente para o uso de DVD e 

flash-drives. (FERREIRA, 2006, p. 19). 

                                                 
2 Fonte: FERREIRA (2010, p. 18) 
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                                                 (a)                                             (b) 

Figura 3 -  a) Disquete de 3.5 polegadas; b) Leitor de disquetes de 3.5 polegadas.3 
 

A compulsão em produzir informações digitais é maior do que a capacidade 

de garantir acesso a ela. Os documentos digitais podem ser facilmente copiados, 

criados, acessados e distribuídos, processados, pesquisados, reformatados, 

editados. 

Acredita-se que atualmente não há nada viável que possa ser feito para 

impedir a deterioração dos suportes físicos dos documentos digitais, aconselha-se 

duas alternativas para minimizá-la: estabelecer condições ideais de armazenamento 

e climatização e estabelecer uma política de migração periódica de suportes.  

Na figura 4, Sayão (2010, p. 6) demonstra comparativamente a evolução das 

mídias.  

O tratamento dos problemas decorrentes do uso das novas tecnologias de 

informação e comunicação nos contextos individual ou institucional é objeto da 

pesquisa aplicada na arquivologia. 

Na área da ciência da informação, o uso da tecnologia digital, que toma o 
lugar dos tradicionais meios de preservação, como a microfilmagem, trouxe 
consigo a preocupação com as normas para o uso das técnicas digitais e 
sua prontidão na tarefa da preservação de longo prazo (CHEPEZUIK, 
1997). 

                                                 
3 Fonte: FERREIRA (2010, p. 19) 
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Figura 4 – Evolução das mídias4. 

 

Na figura 5, SAYÃO (2010, p. 26) demonstra as mídias a caminho da 

obsolescência. 

Devido ao impacto das tecnologias no processamento das informações, foram 

levantadas questões relacionadas com o gerenciamento, a perenidade e 

acessibilidade dos registros, desta forma, especialistas da área da arquivologia 

estão trabalhando na elaboração de normas para armazenamento e 

compartilhamento de maneira adequada dos documentos digitais, assim como na 

formulação de políticas institucionais de preservação. 

 A dificuldade em preservar documentos digitais diz respeito também a 

volatilidade das mídias utilizadas para armazenamento dos dados e a rápida 

obsolescência tecnológica. Enquanto o papel pode durar até 500 anos, não se pode 

precisar com exatidão por quanto tempo dados podem ser mantidos em mídias 

ópticas e magnéticas. Mudanças constantes na tecnologia tornam incerta a 

possibilidade de acessar dados registrados em formato digital em longo prazo. 

 

                                                 
4 Fonte: SAYÃO (2010, p. 6) 
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Figura 5 – Mídias a caminho da obsolescência.5 

 

 Grande parte da informação produzida no mundo está sendo criada em 

ambiente digital, e utilizando diferentes formatos como texto, banco de dados, áudio, 

vídeo, imagem entre outros. Entretanto, o software, o hardware e as mídias onde 

está depositada, são constantemente substituídos por novas gerações que, ao final 

se tornam incompatíveis com suas predecessoras. Esse grande volume de 

informação digital produzida nos dias atuais em praticamente todas as áreas da 

atividade humana poderá ser completamente perdido a menos que técnicas e 

políticas sejam desenvolvidas para conservá-lo. 

 Existem vários tipos de mídias utilizadas no GED. Para maior compreensão 

destes novos suportes eletrônicos de informação, citam-se os: discos magnéticos, 

fitas magnéticas, zip drive, CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD, discos ópticos 

regraváveis, entre outros. 

Rothenberg apud Arellano (2008),  

afirma que a vida média de uma mídia óptica está em torno de 30 anos. Seu 
estudo também apresentou outro dado o qual mostra que o equipamento de 
leitura estará obsoleto em 10 anos. Estudo realizado por Stinson, Ameli e 
Zaino apontou que 95% das mídias Kodak Writable CD e Photo CD Media 

                                                 
5 Fonte: SAYÃO (2010, p. 26) 
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têm seu tempo de vida estimado em 217 anos, quando conservadas em 
uma temperatura entre 25º C e 40% de umidade relativa. Já no início das 
mídias digitais alguns especialistas mencionavam a fragilidade dos suportes 
eletrônicos. 

 A vida útil dos CD-ROMs, pode variar de acordo com sua marca estando 

também relacionada com as alterações ambientais de temperatura e umidade, as 

quais podem fraturar a camada refletora e a cobertura de proteção existente na 

mídia. Qualquer que seja o suporte utilizado para armazenamento existe ainda o 

problema de deterioração do equipamento de leitura e a extinção do suporte técnico. 

 Segundo Innarelli (2007), os fabricantes de CDs e derivados garantem uma 

segurança de dados por até cinco anos, em média. Após esse tempo, os CDs se 

tornam suportes absolutamente instáveis, sendo um descuido luminoso ou físico já 

suficiente para provocar fraturas irreversíveis nas células óticas. Como demonstra a 

UNESCO na figura 6, dois momentos de um disco especial da década de 1950. 

 
Figura 6 – Dois momentos de um disco especial da década de 1950.6 

 

Embora uma mídia seja capaz de sobreviver por centena de anos, a 

tecnologia para ler e interpretar o conteúdo pode existir somente por um breve 

período de tempo, pois o hardware e o software utilizado para acessar os registros 

podem não estar mais disponíveis e a tecnologia atual não ser mais compatível. 

                                                 
6 Fonte: Organização das Nações Unidas (UNESCO), 2005. 
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 Na figura 7, Arellano (2010, p. 19) mostra a cronologia das mídias de 

armazenamento. 

  
 
 

 
Figura 7 – Cronologia das mídias de armazenamentos.7 

 

 A preservação da informação no contexto analógico significa ‘garantir a 

integridade física do suporte’. Quando se trata de suportes digitais (discos rígidos, 

CDs, disquetes, etc.) a integridade física não parece ser suficiente, visto que se 

fazem necessários dispositivos que tornem acessíveis os conteúdos para o acesso 

humano. Isto leva a uma necessidade de preservação também dos softwares, bem 

como dos equipamentos necessários à utilização dos mesmos. 

Na tabela 01) Mídias x Condições Ambientias x Durabilidade, MARTINS; 

REINEY; PIRES (2001, p. 7) fazem uma demonstração do processo de digitalização 

de imagens/gerenciamento eletrônico de documentos (GED). 

 
 

 
 

                                                 
7 Fonte: ARELLANO (2010, p. 9). 
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Tabela 1 – Mídias x Condições Ambientais x Durabilidade8 

 

 
 

 A mídia pode ser garantida de 2 a 500 anos da data de armazenamento sob 

especificas condições ambientais; entretanto, elas são facilmente danificadas por má 

manipulação, queda ou armazenamento impróprio. (MARTINS; REINEY; PIRES 

(2001, p. 7). 

O Flash Drive mostrado na figura 8, designado popularmente como pen 
drive, Memory Stick, SD, CF, XD é um dispositivo de armazenamento de 
dados portátil, composto de memória flash e conectado através de uma 
porta de USB. É um dispositivo utilizado, na maioria das vezes, para 
armazenamento de informações provisório, visto que sua função é mais 
para transferência de informações ou guarda para períodos curtos. 
(VILDEANE, p. 39). 

 Seu surgimento é recente, no ano de 2000, porém já atinge uma grande 

quantidade de adeptos na sociedade digital. Sua capacidade de armazenamento é 

variável. Apesar da facilidade de uso para armazenamento de dados de diversas 

extensões, é imprescindível cuidado devido a grande incidência de vírus ou a 

facilidade na formatação do dispositivo que gera perda completa dos dados. 

(VILDEANE, 2011, p. 39) 

                                                 
8 Fonte: MARTINS; REINEY; PIRES (2001, p.7). 
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Figura 8 - Flash Drive – Pen Drive.9 

 

A informação digital tem muitas dependências, a interpretação de um 

documento digital é impactada pelas suas várias dependências tecnológicas. O 

objeto digital precisa ser interpretado como mostra SAYÃO (2010, p. 10), na figura 9. 

 

 
Figura 9 – O objeto precisa ser interpretado.10 

 
 A seção 2.3 mostra a função principal de metadados que é descrever o 

recurso ou objeto informacional de modo a permitir sua identificação, localização, 

recuperação, manipulação e uso. 

                                                 
9 Fonte: Wikipédia. 
10 Fonte: Sayão (2010, p. 10). 
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2.3 Metadados de preservação 

 Metadados de preservação de longo prazo são informações de apoio aos 

processos associados com a preservação digital de longo prazo. Os metadados de 

preservação devem armazenar informação técnica e administrativa sobre decisões e 

ações de preservação, registrar os efeitos das estratégias de conversão de dados, 

assegurar a autenticidade dos recursos digitais ao longo do tempo e registrar 

informação acerca de gestão de coleções e de direitos. 

 Segundo SAYÃO (2010, p. 102), face a possibilidade de perda de informação, 

é necessário documentar todos os processos e os efeitos sobre o objeto digital, de 

forma que a autenticidade e fidedignidade não sejam comprometidos. Para tal, é 

necessário utilização de informações estruturadas conhecidas como metadados. 

 Sayão (2010, p. 106) mostra na figura 10, a Preservação do objeto 

físico/lógico X Preservação do objeto conceitual. 

 
Figura 10 - Preservação do objeto físico/lógico X Preservação do objeto conceitual.11 

 
 A descrição em metadados está sendo considerada uma metodologia que 

pode garantir a autenticidade de um registro eletrônico. 

                                                 
11 Fonte: SAYÃO (2010, p. 103). 
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 Sayão (2010, p. 105), conceitua que: 

Independente da estratégia adotada, a preservação digital envolve a criação 
e manutenção de informações, informam sobre dependências técnicas, 
estrutura do objeto, identificação, eventos ocorridos, alterações sofridas e 
direitos associados Essas informações são chamadas de metadados de 
preservação. 

Nos últimos anos têm surgido vários esquemas e padrões de metadados de 

preservação. O desenvolvimento de ferramentas para a descoberta de materiais 

digitais, para facilitar a interoperabilidade entre os recursos de diferentes áreas, tem 

sido foco de atenção: Resource Description Framework (RDF) e o Extensible Markup 

Language (XML).   

A metainformação de preservação tem como objetivo descrever e 
documentar os processos e atividades relacionadas com a preservação de 
materiais digitais, ou seja, a metainformação de preservação é responsável 
por reunir, junto do material custodiado, informação detalhada sobre a sua 
proveniência, autenticidade, atividades de preservação, ambiente 
tecnológico e condicionante legais. (FERREIRA, 2006, p. 54). 

 Os metadados de preservação possuem uma importante função nos 

documentos digitais, descrevem como a informação foi registrada. São 

imprescindíveis para assegurar autenticidade, compreensão e uso destes 

documentos. A função básica dos metadados é prover informações sobre o 

documento digital, dando subsídios aos processsos de gestão, recuperação e 

reprodução. Com eles, a interoperabilidade dos estoques informacionais pode ser 

garantida, configurando-se em mais uma solução para a preservação digital 

(SANT’ANNA, 2001). 

Segundo Arellano (2008, p.83),  

não existe consenso sobre qual seria o padrão de metadados de 
preservação, mas alguns grupos coincidem em alguns pontos, como é o 
caso do Guide to Preservation Metadata (CEDARS) e o Preservation 
Metadata Framework (OCLC), sendo que essa última é considerada o mais 
avançado desenvolvimento no campo dos metadados de preservação. 

 Devido a constante aparição de novos softwares e das mudanças de suas 

arquiteturas, os dados em formatos digitais perdem algum tipo de compatibilidade 

com versões anteriores, exigindo assim a manutenção de formatos digitais 

acessíveis de longo prazo. A instabilidade do ambiente da Internet obriga a uma 

constante presença do elemento humano, por exemplo: a criação de ferramentas de 

indexação, pesquisa e captura em larga escala, que percorrem a Internet sem 

cessar descobrindo recursos que vão de encontro às necessidades de seleção ou 
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ainda ferramentas que lhes associam metadados. No caso da preservação digital de 

longo prazo, serão metadados específicos para preservação. 

Os metadados de preservação informam sobre a origem do material, os 
detalhes técnicos dos registros como qual foi a versão do software usado, 
como foi construído o registro, etc. Esse método é uma forma especializada 
de administrar metadados, os quais podem ser usados como um meio de 
estocar a informação técnica que apóia a Preservação dos objetos digitais e 
visam apoiar e facilitar a retenção, de longo prazo, da informação digital. 
(BOERES; ARELLANO, 2005, p.12). 

 Os metadados dão suporte aos processos de registro e de negociação das 

seguintes formas: realizando a proteção dos registros como evidências de modo a 

garantir sua acessibilidade e usabilidade através do tempo; facilitando a habilidade 

de entender os registros; ajudando na comprovação da autenticidade; confiabilidade 

e integridade dos registros; apoiando e gerenciando o acesso, a privacidade e os 

direitos autorias; apoiando uma recuperação efetiva; apoiando as estratégias de 

interoperabilidade, permitindo a captura dos registros criados em diversos ambientes 

técnicos e gerenciais e sua sustentabilidade; provendo e mantendo a lógica dos links 

entre registros e o contexto da sua criação. 

 Os metadados existem para descrição, acesso, gestão e preservação dos 

recursos depositados no repositório. Estes podem ser armazenados segundo 

estruturas de diversos tipos alimentadas pelo elemento humano ou por software de 

indexação automática. 

Os metadados de preservação têm como objetivo de prover informação 
suficiente sobre os recursos digitais para que as metodologias de 
preservação, tais como a migração e a emulação, possam ser aplicadas, e 
dessa forma contar com as informações necessárias sobre as versões, os 
esquemas de descompressão e conexões (BESSER, 2000). 

É fundamental a criação da documentação que controle e informe cada passo 

na criação dos metadados.  

Segundo Campos (2007), 

metadados referentes à administração, acesso e preservação e uso das 
coleções, são constantemente empregados em repositórios (bibliotecas e 
arquivos digitais). Nesse ambientes digitais, os metadados não somente 
descrevem e identificam um objeto como também o seu contexto de criação 
e suas condições de preservação. 

 Um repositório digital que tem como objetivo a preservação em longo prazo 

dos materiais custodiados tem que integrar diversos tipos de meta informação 

(RAMALHO et al., 2007). 
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Os metadados de preservação devem conter informação técnica e 
administrativa sobre decisões e ações de preservação, registrar os efeitos 
das estratégias de conversão de dados, assegurar a autenticidade dos 
recursos digitais ao longo do tempo, registrar informação acerca de gestão 
de coleções e de direitos e ainda fornecer informação acerca dos próprios 
metadados. SARAMANGO (2004). 

Para o gerenciamento dos documentos digitais ao longo do tempo é 

importante o consenso nos metadados de preservação e nos padrões, garantindo 

assim a sua longevidade, interoperabilidade, veracidade e consistência, para que as 

organizações possam criar soluções que possam dar suporte a eles. 

 Deus (2010, p. 09) afirma que os metadados de preservação podem ser 

agrupados em três tipos: descritivos; administrativos e estruturais: 

• descritivos: descrevem os documentos para recuperação, permite acesso aos 

documentos; 

• administrativos: documentam os atos de gestão ao longo do tempo; 

• estruturais: permite o intercâmbio de documentos, interoperabilidade. 

 Os metadados de preservação têm como objetivo principal descrever e 

documentar as atividades relacionadas à preservação do documento digital. 

Fornecem informações detalhadas sobre proveniência, autenticidade, atividades de 

preservação, dentre outras, como: (hardwares, sistemas operacionais e softwares), 

que permitam a correta apresentação dos documentos.  

 Segundo um estudo apresentando pela UNESCO (NLA, 2003, p 24), os 

principais objetivos tidos quanto a adoção da estratégia de metadados são: 

• identificar o material pelo qual o programa de preservação tem 

responsabilidade; 

• informar o que seja necessário para manter e proteger os dados; 

• informar ao usuário, quando aplicável, o que seja necessário para re-

apresentar o objeto pretendido, ou seus elementos essenciais definidos, 

independentemente de mudanças nas tecnologias de armazenamento e 

acesso; 

• registrar o histórico e os efeitos dos fatos relativos ao objeto; 

• documentar a identidade e a integridade dos objetos para garantir sua 

autenticidade; e 

• permitir ao usuário e ao programa de preservação entender o contexto do 

objeto. 
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É de fundamental importância preservar não só a informação em si e os seus 

suportes, mas o seu acesso. UNESCO (NLA, 2003, p. 24).  

 Segundo Sayão (2010, p. 107), dois objetivos funcionais dos metadados são: 

• preservar a cadeia de bits: assistir os gerentes de preservação com 

conhecimento suficiente para tomar as decisões corretas no sentido de 

preservar a cadeia de bits de um objeto de longo prazo. 

• garantir a interpretação: assegurar que o conteúdo de um objeto arquivado 

possa ser apresentado e interpretado, mesmo diante de mudanças 

tecnológicas. 

 O Modelo de Referência OAIS é considerado um fator chave para a 

preservação e disseminação de acesso ao conteúdo na Internet, como mostra a 

subseção 2.3.1. 

2.3.1 O Modelo de Referência OAIS (OPEN ARCHIVAL INFORMATION SYSTEM) 

É fundamental o uso de padrões internacionais de arquivamento de 

metadados para proporcionar uma gestão mais efetiva de estratégias de 

preservação de documentos digitais. 

O modelo de referência OAIS é reconhecido como o mais importante 
documento conceitual voltado para a preservação digital. O objetivo é 
aumentar o grau de consciência e compreensão dos conceitos relevantes 
para o arquivamento de objetos digitais, especialmente entre instituições 
não arquivísticas. (SAYÃO, 2010, p. 29). 

O Modelo Referencial OAIS é uma norma internacional que visa a 

identificação dos principais componentes funcionais e objetos de informação 

presentes num sistema de arquivo com pretensões de preservação a longo-prazo. 

Descreve ainda as interfaces internas e externas do sistema e os objetos de 

informação que são manipulados no seu interior. 

Suas diretrizes aplicam-se a quaisquer tipos de organizações, mas 

principalmente para organizações com responsabilidade de tornar informação 

disponível por longo prazo como Arquivos. Interessa, também, àquelas organizações 

e indivíduos que criam informação que pode vir a necessitar de preservação por 

longo prazo e também àquelas que necessitam obter informação desses arquivos.  
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O Modelo Referencial OAIS é uma estrutura conceitual que disciplina e 

orienta um sistema de arquivo dedicado a preservar e manter o acesso a informação 

digital por longo prazo. SAYÃO (2010, p. 112). 

Deve-se pensar em termos de cooperação entre arquivos, museus, grandes 

editores, produtores de informação em geral, criadores de software, etc. Os altos 

custos, por um lado, e a distribuição generalizada dos recursos em rede, por outro, 

facilitam a emergência de parcerias. O modelo de referência OAIS manifesta 

condições para poder ser aplicado por variadas instituições em parceria, não 

obstante as divergências existentes entre as potenciais comunidades envolvidas. 

 Uma das primeiras instituições a se preocupar com esse assunto foi o 

National Space Science Data Center, da NASA, que criou um comitê consultivo para 

preservação de dados espaciais, composto por um grupo internacional de agências 

espaciais. Esse comitê desenvolveu diversos padrões independentes de área 

científica e se tornou, por volta de 1990, um grupo de trabalho do ISO TC 20/ SC 13. 

 O Modelo Referencial Open Archival Information System (OAIS), 

desenvolvido pelo Consultative Comitee for Space Data Systems (CCSDS), foi 

aprovado para publicação como padrão ISO 14721:2003 em Fevereiro de 2003 que 

descreve um enquadramento conceitual para um repositório digital genérico, aberto 

a todas as comunidades com garantias de confiabilidade. O modelo OAIS consiste 

em uma estrutura conceitual que disciplina e orienta um sistema de arquivo dedicado 

a preservar e manter o acesso a informação digital por longo prazo, é reconhecido 

como o mais importante documento conceitual voltado para a preservação digital. 

 Segundo Innarelli (2006, p. 10), 

a aplicação do OAIS em arquivos consiste na organização de pessoas e 
sistemas, tendo como responsabilidade a preservação e o acesso da 
informação à comunidade interessada e como foco principal a informação 
digital, as formas primárias de armazenamento e suporte da informação 
para os materiais de arquivos digitais e físicos. 

O OAIS opera num ambiente formado pela interação de quatro entidades: 

produtores, consumidores, gestão e o arquivo propriamente. (SAYÃO, 2010, p. 03). 

• produtor fornece a informação a preservar; 

• gestão (administrador) estabelece a política do OAIS e monitorizar passo a 

passo; 

• utilizador (consumidor) interage com o OAIS e obtém a informação que 

procura. 
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 O objetivo do modelo de referência OAIS é aumentar o grau de consciência e 

compreensão dos conceitos relevantes para o arquivamento de objetos digitais, 

especialmente entre instituições não arquivísticas; ampliar a consciência e a 

compreensão dos conceitos arquivísticos relevantes necessários para a preservação 

e o acesso de longo prazo; aprover conceitos necessários para organizações não 

arquivísticas participarem efetivamente no processo de preservação; permitir 

comparações: arquitetura, operação, estratégias e técnicas de preservação; 

estabelecer fundamentos que possam ser expandidos para informações que não 

estão no formato digital; ampliar o consenso em torno dos elementos e processos 

voltados para a preservação de longo prazo e acesso a informação digital, promover 

a expansão do mercado e o apoio dos fornecedores; orientar a identificação e 

produção de padrões relacionados ao OAIS. 

 A próxima seção apresenta a autenticidade e o acesso de longo prazo, o 

desafio da preservação dos documentos arquivísticos digitais. 

2.4  Autenticidade dos documentos arquivísticos 

 A autenticidade dos dados é uma preocupação dos usuários, pois eles 

precisam ter certeza de que a informação que estão utilizando é o que diz ser e não 

foi alterada por algum motivo. Durante a manipulação dos documentos digitais, 

corre-se o risco de corromper a integridade, autenticidade e originalidade da 

informação. 

Do ponto de vista de um arquivista, a autenticidade de um documento não 
pressupõe uma legitimação da sua veracidade ou até mesmo utilidade. Um 
arquivista preocupa-se, sobretudo, com a prova que um documento poderá 
constituir. Este poderá conter incorreções, erros ou até falsidades, mas isso 
não invalida a sua importância como testemunho de que algo aconteceu. 
(FERREIRA, 2006, p. 49). 

 Certificado de autenticidade é a declaração de autenticidade das reproduções 

dos documentos arquivísticos digitais emitida pela instituição responsável por sua 

preservação. (CONARQ, 2006, p. 119).  

No ambiente digital a autenticidade está ameaçada pela: vulnerabilidade 
dos suportes e dos sistemas que não garantem se ocorreram intervenções 



Revisão de literatura 57 

não autorizadas ou não documentadas; ausência de ações de gestão 
arquivística de documentos e de preservação. (PROJETO INTERPARES). 

Autenticidade é a qualidade de um documento ser o que diz ser e que é livre 

de adulteração ou corrupção. (INTERPARES Terminology Database, 2006). A 

característica da autenticidade de um objeto digital refere-se à comprovação de 

autoria daquele documento, ou seja, confirmar quem ou qual organização criou o 

documento. (BODÊ, 2007, p.12). Sem mecanismos de confirmação da autoria de um 

objeto digital, sua credibilidade pode ser questionada. 

 É possível verificar a autenticidade de um objeto digital através de vários 

mecanismos, como o lay-out utilizado, tipos de fontes, vocabulário de época. E há 

ainda recursos de assinatura digital. (BODÊ, 2007, p. 12).  

Autenticação é a atestação de que um documento é verdadeiro ou que uma 
cópia reproduz fielmente o original, de acordo com as normas legais de 
validação. No ambiente convencional presume-se que os documentos 
arquivísticos são autênticos, já no ambiente digital é necessário demonstrar 
a autenticidade dos documentos arquivísticos. (PROJETO INTERPARES).  

 A segunda fase do projeto InterPARES, iniciada em janeiro de 2002 e 

concluída em 2006, concentrou-se em documentos digitais produzidos em sistemas 

dinâmicos, interativos e experiências no curso de atividades artísticas, científicas e 

de governo eletrônico, enfatizando além da questão da autenticidade, as questões 

de fidedignidade e precisão (THOMAZ, 2006). 

 A preservação digital consiste na manutenção da autenticidade e da 

acessibilidade do objeto preservado sendo que a validade legal de documentos 

eletrônicos depende de sistemas que garantam a autenticidade e integridade das 

informações neles contidos. Os avanços tecnológicos ocorridos nas últimas décadas 

do século XX possibilitaram o surgimento de métodos bastante seguros na área da 

criptografia e informática. Devido a isso surgiu o conceito de assinatura digital, o qual 

vem aumentando de forma significativa a utilização e importância de documentos 

digitais. 

Assinatura digital é uma modalidade de assinatura eletrônica, resultado de 
uma operação matemática que utiliza algoritmos de criptografia e permite 
aferir, com segurança, a origem e a integridade do documento. Os atributos 
da assinatura digital são: a) ser única para cada documento; mesmo que 
seja o mesmo signatário; b) comprovar a autoria do documento digital; c) 
possibilitar a verificação da integridade; d) assegurar ao destinatário o "não 
repúdio" do documento digital, uma vez que, a princípio, o emitente é a 
única pessoa que tem acesso à chave privada que gerou a assinatura. 
(CONARQ, 2006, p. 118). 
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 Documentos digitais estão sendo cada vez mais utilizados como substitutos 

para documentos em papel. A essa tecnologia somam-se as assinaturas digitais que 

permitem conferir autenticidade e/ou autoria a um documento digital. 

Foge ao nosso escopo um aprofundamento nos aspectos jurídicos das 
assinaturas jurídicas, mas cabe notar que, a quantidade atual de leis 
recentes e projetos de lei em diversas esferas jurídicas, no Brasil e no 
mundo, demonstram o ambiente ainda um tanto incerto e de debates em 
torno das assinaturas digitais. (BODÊ, 2006, p. 61). 

  Uma assinatura eletrônica pode ser obtida por meio de diversos dispositivos 

ou sistemas, como login/senha, biometria, importação de PIN etc. Um dos tipos de 

assinatura eletrônica é a assinatura digital, que utiliza pares de chaves criptográficas 

associados a certificados digitais. Certificado digital é um documento emitido e 

assinado digitalmente por uma autoridade certificadora, que contêm dados que 

identificam seu titular e o relaciona à sua respectiva chave-pública. 

Assinatura eletrônica é a geração, por computador, de qualquer símbolo ou 
série de símbolos executados, adotados ou autorizados por um indivíduo 
para ser o laço legalmente equivalente à assinatura manual do indivíduo. 
(CONARQ, 2006, p. 118). 

 Os certificados digitais são fornecidos por uma Autoridade Certificadora (AC), 

que é uma organização que emite certificados digitais obedecendo às práticas 

definidas na Infraestrutura de Chaves-Públicas - ICP12. Os usuários finais recebem 

certificados digitais de uma Autoridade de Registro (AR) mediante processo de 

identificação estabelecido nas práticas definidas na Infra-estrutura de Chaves-

Públicas -ICP. 

Segundo Bodê (2006, p. 64), 

para longos períodos de preservação, os procedimentos necessários 
envolverão a migração dos formatos de arquivo utilizados, o que leva à 
eliminação da codificação criptográfica. Trata-se de um problema ainda sem 
respostas definitivas. 

 Providências devem ser tomadas no sentido de preservar o documento 

original, muitas vezes de valor histórico, de modo a assegurar a manutenção de sua 

funcionalidade e disponibilidade das informações contidas. (PROENÇA, 2004, p. 5). 

                                                 
12 Infra-estrutura de Chaves Públicas (ICP) é um conjunto de técnicas, práticas e procedimentos, que 
estabelecem os fundamentos técnicos e metodológicos de um sistema de certificação digital baseado 
em chave pública. Normalmente é composto por uma cadeia de autoridades certificadoras composta 
pela Autoridade Certificadora Raiz - AC Raiz, pelas demais Autoridades Certificadoras - AC e pelas 
Autoridades de Registro - AR. (CONARQ, 2006). 
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Nesse contexto, as necessidades de preservação e garantia de autenticidade dos 

documentos digitais surgem como importantes questões.   

O valor legal de documentos eletrônicos está intimamente ligado a sua 
autenticidade, a qual está fortemente ligada às assinaturas digitais 
baseadas em criptografia assimétrica de chave pública. Se o ponto de vista 
da arquivologia e diplomática a autenticidade de documentos não depende 
apenas do elemento assinatura, mas de todo um conjunto de elementos que 
inclui o próprio contexto de produção, tramitação e arquivamento. Do ponto 
de vista cultural e jurídico, as assinaturas (digitais ou não) ocupam um papel 
chave. (BODÊ, 2006, p. 67). 

 Segundo Bodê (2006, p. 66), 

o uso de assinaturas digitais baseadas em criptografia assimétrica oferece a 
possibilidade tecnológica de nivelar os documentos eletrônicos ao mesmo 
status de documentos em suportes tradicionais, como o papel, no que tange 
a sua autenticidade, integridade e sigilo, quando se tratar de documentos 
que exigem tais características. 

 Para garantir a fidedignidade de objetos digitais é necessário dispor de 

recursos de segurança, por hardware ou software, que impeçam alterações nos 

documentos.  (BODÊ, 2007, p. 12). Por exemplo, documentos em um CD-R não 

podem fisicamente ser alterados, pelo menos não enquanto estiver gravado neste 

CD-R. Para isso existem mecanismos hashing, que consistem em funções de 

caminho único, ou seja, que é impossível de quebrar por engenharia reversa, 

gerando uma chave única, a qual permite verificar a integridade do documento.  

 A segurança possibilitada pelo uso de assinaturas digitais tem resultado em 

ações cautelosas, e certamente, não se pode acreditar numa solução a prova de 

falhas. Deve-se ter para o uso destas assinaturas, uma grande estrutura de 

equipamentos, comunicação e legislação, a qual também envolve pessoas, portanto 

existe a possibilidade de falhas na segurança. Contudo, o uso de assinaturas 

convencionais, em papel, também não consiste em um método a prova de 

falsificações e falhas. 

Define-se auditoria em sistemas de preservação digital como um grupo de 
funções responsáveis por garantir integridade e autenticidade dos objetos 
digitais. Estratégias de auditoria são necessárias para detectar objetos 
corrompidos e, se possível, restaurá-los sem intervenção humana. (SEARÀ, 
2008, p. 28). 

 Algumas estratégias, como migração e emulação, são comumente utilizadas 

com o objetivo de solucionar problemas relativos à obsolescência do formato de 

codificação, mecanismos de auditoria garantem a autenticidade e integridade dos 

objetos digitais. 
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 Segundo Claudia Lacombe do Arquivo Nacional, o InterPares, na sua primeira 

fase, realizada no período de 1999 e 2001, enfatizou pesquisas na autenticidade dos 

documentos de arquivo em bases de dados e sistemas de gestão de documentos, 

no curso das atividades das organizações. 

2.5 Estratégias para preservação de documentos digitais 

 As estratégias para a preservação digital representam as ações concretas a 

serem executadas no âmbito das organizações com vistas à preservação de 

documentos digitais por longo prazo.  

 A preocupação das organizações com a preservação, no início da era digital, 

era de fazer cópias de segurança (backup), atualmente devem ser usados padrões e 

é preciso converter os documentos para formatos abertos, de forma a permitir sua 

acessibilidade, após a obsolescência dos equipamentos e programas de informática 

em que foram criados. O uso de padrões tecnológicos abertos permitirá sua 

conversão para novos padrões. 

A obsolescência da tecnologia coloca em questionamento algumas 

estratégias de preservação existentes, desta forma, existe a necessidade de 

planejamento para preservação digital de modo a torná-la mais acessível 

financeiramente. 

 Para Woods (1998),  

há três critérios que as novas mídias devem cumprir antes de serem 
escolhidas para a preservação digital: a mídia deve proteger o documento 
digital, a mídia deve possuir mecanismos de verificação da integridade, de 
tal modo que o documento não possa ser alterado ou modificado e, a mídia 
deve ser de fácil acesso. Deveriam ser preservados também a propriedade 
intelectual e o hardware e software usados para acessar o documento. 

 Existem algumas estratégias para preservação de documentos digitais como: 
 

• Refrescamento; 

• Migração; 

• Migração para suportes analógicos; 

• Atualização de versões; 

• Conversão para formatos concorrentes; 
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• Normalização; 

• Migração a pedido; 

• Migração distribuída; 

• Emulação; 

• Encapsulamento; 

• A Pedra de Rosetta digital; 

• Arqueologia digital; 

• Conservação de hardware e software; 

• Tecnologias livres, ou abertas como XML, HTML, PDF-a; 

• Reprografia. 

2.6 Políticas de preservação digital 

 Uma política de preservação digital deve definir, para cada tipo de objeto 

digital, um conjunto de propriedades e ações que preservem suas características, 

seu ciclo de vida e sua autenticidade, garantindo a perenidade do seu conteúdo. 

 A elaboração de políticas para a preservação digital está colaborando para 

que os padrões e normas que estão surgindo possam afirmar-se como estratégias 

confiáveis e soluções a serem seguidas pelas instituições responsáveis pelos 

documentos digitais. 

A definição de uma política de preservação envolve, geralmente, todas as 
facetas de um arquivo. Implica a criação de políticas de avaliação e seleção 
de materiais, a identificação de esquemas de metainformação apropriados 
(metainformação descritiva, técnica, de disseminação, estrutural e de 
preservação), a definição de estratégias de preservação adequadas a cada 
classe de objetos digitais, a criação de planos de sucessão para a 
eventualidade da organização detentora da informação interromper a sua 
atividade, a utilização de modelos sustentáveis de financiamento, entre 
outros. (FERREIRA, 2006, p. 66). 

 A capacidade de preservar a informação digital depende fortemente na 

maneira como ela foi criada originalmente, como ela esta organizada, controlada e 

quão bem documentada ela está. Muitas decisões importantes que sustentam a 

preservação de longo prazo foram tomadas quando o sistema foi planejado e antes 

da criação do primeiro registro. Profissionais de informação, bibliotecários e 
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arquivistas, devem estar sempre na gerência dos projetos de serviços e produtos de 

informação.  

Uma política de preservação deve envolver todos os aspectos de um objeto 
digital, como criação de uma política de avaliação e seleção do material, 
definição de metainformações, estratégias para cada classe de objeto, 
política de continuidade, financiamento sustentável, objetivos a nível social 
e organizacional, entre outros. (FERREIRA, 2006). 

 Considerações sobre valor da informação de longo prazo devem ser levados 

em conta nos projetos de serviços e produtos de informação. Identificar as 

responsabilidades das instituições arquivísticas, adotar diretrizes para a aquisição de 

material digital, definir formatos aceitáveis, descrever de forma completa os objetos 

digitais, criar informação digital com qualidade. A capacidade de preservar a 

informação digital depende fortemente na maneira como ela foi criada originalmente, 

como ela esta organizada, controlada e quão bem documentada ela está. 

2.7  Critérios de preservação digital 

 O desenvolvimento dos programas e projetos de preservação tem mostrado a 

necessidade de um conjunto mínimo de critérios para o funcionamento de um 

repositório de preservação de documentos formato digital. 

Critérios de preservação digital é um conjunto de atividades que determinam 
a manutenção de coleções digitais, elas definem as funções dos 
repositórios, os processos e procedimentos, a comunidade alvo, a 
usabilidade da informação e a infra-estrutura técnica. (ARELLANO, 2011, p. 
12). 

 Entre as possibilidades de abordagem ao tema da preservação digital, está 

tentar identificar os critérios que sirvam como padrão para comparar e julgar as 

melhores práticas nas organizações. Numa área relativamente nova e com uma 

variedade ainda não completamente definida de aplicações, torna-se necessária a 

formulação de indicadores que possam auxiliar na fundamentação de uma estratégia 

a ser escolhida. 

 Devido ao escopo do tema desta pesquisa, o estudo dos critérios de 

preservação digital focalizou-se nas estratégias e iniciativas relacionadas com a 

preservação de documentos de arquivos. A avaliação de qualquer prática 
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relacionada com os recursos digitais envolve estimá-los segundo critérios práticos e 

técnicos.   

No próximo capítulo, MÉTODOS E TÉCNICAS, é apresentada a forma de 

pesquisa, onde se explicitarão os procedimentos metodológicos aplicados nesta 

pesquisa. 

 



3  MÉTODOS E TÉCNICAS 

 Uma pesquisa é um processo sistemático de construção do conhecimento 

que tem como metas principais gerar novos conhecimentos e/ou corroborar ou 

refutar algum conhecimento pré-existente. É basicamente um processo de 

aprendizagem tanto do indivíduo que a realiza quanto da sociedade na qual esta se 

desenvolve. A pesquisa como atividade regular também pode ser definida como o 

conjunto de atividades orientadas e planejados pela busca de um conhecimento. 

A pesquisa descritiva visa descrever as características de determinada 
população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. 
Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e 
observação sistemática. Assume, em geral, a forma de Levantamento. 
(SILVA, 2001, p. 21). 

 A pesquisa bibliográfica tem por objetivo conhecer as diferentes contribuições 

científicas disponíveis sobre determinado tema. Ela dá suporte a todas as fases de 

qualquer tipo de pesquisa, uma vez que auxilia na definição do problema, na 

determinação dos objetivos, na construção de hipóteses, na fundamentação da 

justificativa da escolha do tema e na elaboração do relatório final. 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos a pesquisa é bibliográfica 
quando elaborada a partir de material já publicado, constituído 
principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com material 
disponibilizado na Internet. (GIL, 1991). 

 O método de pesquisa escolhido para o desenvolvimento dessa pesquisa foi 

o levantamento bibliográfico, a escolha se originou na necessidade de fornecer 

esclarecimentos diretamente sobre o tema considerado. Esta pesquisa descritiva 

descreve as estratégias, critérios e políticas de preservação de documentos 

arquivísticos. 

 Os levantamentos bibliográficos e buscas em recursos de informação online 

detectaram alguns argumentos teóricos ou abordagens metodológicas no estudo da 

preservação digital. Pode-se afirmar que não existe uma interpretação única ou 

teorias que expliquem o tipo de técnicas que está sendo produzido pelas ações de 

preservação digital no mundo. 

 Para realização deste trabalho foram realizados levantamentos bibliográficos 

buscando principalmente textos recentes. Primeiramente foi feita uma seleção de 

materiais encontrados em bases de dados on-line de periódicos, artigos, teses, 
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textos e páginas web, para um maior esclarecimento do tema a ser abordado pela 

pesquisa, como os ligados a arquivologia.  

 O levantamento bibliográfico inicial da pesquisa ajudou a identificar os autores 

brasileiros, buscou-se amparo teórico em importantes autores que escreveram sobre 

o tema, entre os quais: ARELLANO, 2008; BARBEDO, 2008; BODÊ 2006, 2007, 

2008; BOERES; CHILVERS, 2000; CONARQ, 2004; CUNHA, 2007; FARIA FILHO, 

2000; FERREIRA, 2006; FLORES, 2011, FUNARI, 2005; INNARELLI, 2006; 

InterPARES; PROENÇA, 2004; RAMALHO, 2007; RODRIGUES, 2003; 

SANT’ANNA, 2001; SARAMANGO, 2002, 2004; SAYÃO, 2005,  2010; THOMAZ, 

2004... 

 Foi criado um quadro do material pesquisado (Apêndice 1), onde se 

descreveu: o autor, o título, o nome do arquivo, o tipo de arquivo e o ano. Este 

quadro foi criado para melhor organização dos materiais pesquisados. 

 Considerando que a temática da preservação digital encontra-se na fase da 

construção de hipóteses mais precisas e que os estudos atuais começam a 

esclarecer questões complexas sobre sua natureza, esta pesquisa busca prover 

subsídios e elucidar conceitos associados as estratégias de preservação digital. 

 Percebeu-se que as dissertações e artigos on-line foram os materiais 

bibliográficos a que mais vezes recorreram os autores para divulgar os resultados 

das suas pesquisas. Esta evidência pode ter origem na rapidez da divulgação que 

esse formato permite. Em segundo lugar estão os artigos de periódicos que 

conseguem ter uma abrangência mais ampla. Por último estão os livros, sendo que o 

número de casos pode ser atribuído ao próprio tipo de formato que requer período 

de tempo considerável para sua produção. 

 Um sistema de preservação digital deve combinar com transferência e 

diferentes estratégias e técnicas para manter seus documentos digitais seguros e 

preservados. Neste sentido, o próximo capítulo descreve as principais estratégias de 

preservação no âmbito dos sistemas de preservação digital. 

 No capítulo quatro, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS, são 

abordadas as principais ações e estratégias de preservação digital. Este capítulo 

apresenta algumas indicações de uso de cada ação e/ou estratégia de preservação, 

sendo também enunciadas algumas linhas orientadoras para seleção da melhor 

estratégia de preservação para os diferentes tipos de recursos digitais.



4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Considerando a proposta geral desta pesquisa de descrever um conjunto de 

estratégias necessárias aos documentos digitais, pode-se afirmar que esse objetivo 

foi alcançado, bem como a definição dos critérios e políticas de preservação digital 

em arquivos.  

4.1 Estratégias atuais de preservação dos documentos digitais em arquivos 

 Estratégias de preservação são procedimentos que devem ser realizados pela 

organização sobre as diversas classes de informação.  

 Segundo Sayão (2010, p. 131) as estratégias de preservação dependem de: 

• contexto específico da organização preservadora; 

• tipos de objetos digitais que se pretende preservar,  

• características intrínsecas dos objetos; 

• custo de implementação e de manutenção; 

• interesse do repositório e de sua comunidade de usuários; 

• forma (aparência); 

• conteúdo; 

• estrutura; 

• comportamento; 

• usabilidade; 

• autenticidade. 

 

 Não há uma estratégia única de preservação digital, o que se tem são 

soluções específicas para casos específicos. Há algumas soluções parciais como: 

salvar os documentos em formas digitais ou analógicas. Salvar imagens de páginas 

de documentos: em formas digitais (TIFF, PDF, etc.) e/ou analógicas - microfilme, 

impressão, etc. extrair e salvar o conteúdo essencial do documento. Pode ser 

aplicada a objetos digitais que possuam uma representação aproximada em 
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suportes analógicos, ex.: documentos de textos e imagens; os objetos 

interativos/dinâmicos ficam excluídos dessa estratégia. 

 Preservar a cadeia de bits: Cópia: processo de produzir uma duplicata exata 

de um objeto digital. Embora seja um passo necessário de todas as estratégias as 

estratégias de preservação digital da cadeia de bits, só lida com a questão de perda 

de dados devido a falha no hardware e na mídia combinado com armazenamento 

off-site, é considerado a estratégia de manutenção mínima. 

 Segue a estratégias de preservação digital em arquivos, e algumas soluções 

parciais, onde se apresenta as funcionalidades de cada uma delas. 

4.1.1 Refrescamento 

 Um objeto digital torna-se persistente no momento em que é inscrito num 

suporte físico de armazenamento (disquete, disco rígido, CD-ROM). Garantir a 

integridade do suporte é fundamental para que a informação nele armazenada 

possa ser corretamente interpretada. Se o suporte físico se deteriorar ou se tornar 

obsoleto a ponto de deixarem de existir periféricos capazes de extrair a informação 

nele armazenada, corre um sério risco dessa informação se perder para sempre. 

 O refrescamento consiste em transferir a informação digital de um suporte 

físico de armazenamento para outro mais atual, antes que o primeiro se deteriore 

(FERREIRA, 2006, p. 33).  

O refrescamento atempado de suporte não constitui uma estratégia de 
preservação por si só. Deverá, em vez disso, ser entendido como um pré-
requisito para o sucesso de qualquer estratégia de preservação. A frequente 
verificação da integridade dos suportes físicos, assim como o seu 
refrescamento periódico, são consideradas atividades vitais num contexto 
de preservação digital. (FERREIRA, 2006, p. 33). 

A grande vantagem do refrescamento é tratar-se de um processo que não 

implica um grande investimento em equipamentos, nem um elevado grau de 

conhecimentos técnicos, a menos que a informação contida no suporte se encontre, 

de alguma forma, protegida. 

Segundo Sayão (2010, p. 71), 
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Renovação mídias (refreshing), é o processo de copiar a informação de uma 
mídia de armazenamento para outra de mesmo tipo, a renovação é um 
processo necessário em qualquer programa de preservação, mas não é 
uma estratégia completa, resolve potencialmente a degradação e a 
obsolescência das mídias de armazenamento. 

Por sua vez, a desvantagem mais apontada reside no fato de o refrescamento 

apenas resolver os problemas de degradação e de obsolescência dos suportes.  

4.1.2 Migração 

 A migração juntamente com a emulação são atualmente as estratégias mais 

utilizadas pelas instituições que buscam preservar objetos digitais. Segundo Ferreira 

(2006, p. 64) para além do disposto, o leitor deverá compreender que, apesar do 

número elevado de alternativas de preservação digital apresentadas, continua a não 

existir provas conclusivas quanto à eficácia de cada uma delas. Para muitas, só o 

tempo o dirá. Mesmo assim, tem-se assistido a uma batalha ideológica entre aqueles 

que defendem estratégias baseadas em migração e os que defendem a utilização de 

estratégias de emulação. Esta discussão tem na sua origem, questões relacionadas 

com a autenticidade e integridade dos materiais. 

 Sant’Anna, (2011, p. 134) cita que enquanto se aguarda a evolução das 

pesquisas sobre a emulação do ambiente original do documento digital, para que 

possa ser aplicável em larga escala, tem-se recorrido à migração para ambientes 

atualizados, como feito pela Prefeitura de Belo Horizonte na ocasião do “ bug do 

milênio”. Nesse caso específico, todos os usuários de informática voltaram suas 

atenções para o problema da obsolescência tecnológica. De outra forma, dificilmente 

as migrações são planejadas com o intuito de preservação da informação digital. 

A migração possibilita a disponibilidade permanente das informações, é a 

mais comum. Diferente de outras estratégias de preservação de documentos 

digitais, a migração se preocupa com o conteúdo intelectual do documento, com a 

informação contida nele e não somente com o suporte, o objeto digital em seu 

formato digital. A importância da migração é transferir a informação para novos 

formatos enquanto for possível, preservando a integridade da informação. 
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Migração é a transferência de materiais digitais de uma plataforma 
computacional, hardware e software, em vias de descontinuidade para outra 
mais moderna, preservando assim a integridade dos objetos digitais. É a 
transferência periódica do recurso digital de uma mídia que está se tornado 
obsoleta ou fisicamente deteriorada, ou ainda menos estável para um 
suporte mais novo, de um formato ultrapassado para um formato mais atual 
ou padronizado. As estratégias baseadas na migração centram-se na 
preservação de seu conteúdo intelectual. (FERREIRA, 2006, p. 36). 

 A migração de documentos digitais deve se preocupar com a compatibilidade 

existente em relação as novas tecnologias, assim como, a estrutura interna e o 

conteúdo do material devem ser preservados e transferidos igualmente, para que o 

"novo" objeto seja uma representação fiel do original. 

[...] Migração envolve transferir a informação digital de uma mídia que está 
se tornando obsoleta ou fisicamente deteriorada, ou instável, para um 
suporte mais novo ou tecnologicamente mais atualizado, por exemplo: de 
um CD-ROM para outro CD-ROM mais novo, de disquete para um DVD; de 
um formato ultrapassado para um formato mais atual ou para um formato 
padronizado, por exemplo: de MSWord para Xml ou ASCII; de uma 
plataforma computacional em vias de descontinuidade para outra mais 
moderna [...]. (SAYÃO, 2005, p. 135). 

Arellano (2008, p. 63) acrescenta que: 

 o propósito da migração é preservar a integridade dos objetos digitais e 
assegurar a habilidade dos clientes para recuperá-los, expô-los e usá-los de 
outra maneira diante da constante mudança da tecnologia. A importância da 
migração é transferir para novos formatos enquanto for possível, 
preservando a integridade da informação. 

 As instituições que comportam um grande número de acervos utilizam a 

migração da informação digital, de um hardware ou software para outro, 

assegurando a sua recuperação, transferindo para novos formatos, preservando a 

integridade da informação. 

Os riscos de corrupção e de perdas de informação crescem, devido ao 
aumento do número de softwares ou documentos que são movidos de uma 
aplicação para outra como: Microsoft Word para OpenOffice. As limitações 
apontadas a esta opção estão relacionadas com o muito trabalho, a 
morosidade do processo, o alto custo devido às sucessivas migrações, a 
ausência de escalabilidade, a perda da forma original e a corrupção do look-
and-feel. (SARAMANGO, 2002). 

Na escolha de uma estratégia de preservação, o tipo e a quantidade de 

recursos deve ser levado em consideração. A migração depende de fatores como: 

experiência técnica, expectativa de usuários, orçamento institucional, equipamento 

existente e tempo disponível. 

A migração tem como objetivo manter os objetos digitais compatíveis com 
tecnologias atuais de modo a que um utilizador comum seja capaz de os 
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interpretar sem necessidade de recorrer a artefatos menos convencionais, 
como por exemplo, emuladores. (FERREIRA, 2006, p. 36). 

Os passos envolvidos do processo de migração são: seleção da estratégia; 

conversão e avaliação dos resultados. Na estratégia de migração a habilidade de 

decodificar o formato atual deve estar sempre presente, garantindo a 

compatibilidade retroativa, a interoperabilidade dos programas e o uso de formatos 

padrões. 

O objetivo da migração é preservar a integridade dos objetos digitais e manter 

a capacidade de eles serem recuperados, exibidos e usados face as constantes 

mudanças tecnológicas. (SAYÃO, 2010). 

Segundo Ferreira (2006, p. 37), existe diversas variantes de migração que 
poderão ser consideradas: migração para suportes analógicos, atualização 
de versões, conversão para formatos concorrentes, normalização, migração 
a pedido e migração distribuída. 

O foco da migração segundo Sayão (2010, p. 93) "se concentra no conteúdo 

intelectual do objeto digital, ou seja, na preservação do objeto conceitual e na 

verificação constante da integridade dos suportes físicos". O objetivo da migração é 

"evitar a obsolescência tecnológica, mantendo os objetos digitais compatíveis com 

tecnologias atuais". As características da migração são: 

• foco no conteúdo intelectual e em assegurar a acessibilidade usando a 

tecnologia corrente; 

• considerada a mais promissora por muitos autores e a único que tem 

funcionada operacionalmente até o momento; 

• para recursos acessados com freqüência e sob gerência: dados científicos e 

bases de dados; 

• para recursos cujos formatos são bem conhecidos. 

Uma das vantagens da migração é que ela permite o acesso rápido ao 

recurso, já que o documento estará sempre em um formato compatível com os 

padrões tecnológicos de hardware e software da época, apesar da perda de algum 

atributo visual. A série de migrações sucessivas pode, eventualmente, resultar em 

perda inaceitável de dados. 
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4.1.2.1 Migração para suportes analógicos 

 A migração para suportes analógicos consiste na conversão de objetos para 

suportes não digitais com o intuito de aumentar a sua longevidade. Esta estratégia 

consiste, essencialmente, na reprodução de um objeto digital em papel, microfilme 

ou qualquer outro suporte analógico de longa duração e concentrar os esforços de 

preservação em torno do novo suporte.  

Ferreira (2006); Digital Preservation Coalition (2007) argumenta que a 
migração para suportes analógicos é a reprodução de um objeto digital em 
suportes analógicos tais como papel, microfilme ou qualquer outro suporte 
analógico de longa duração. 

Esta estratégia, no entanto, apenas pode ser aplicada a objetos digitais que 

possuam uma representação aproximada em suportes analógicos, como por 

exemplo, documentos de texto ou imagens. Objetos interativos e/ou dinâmicos ficam 

assim automaticamente excluídos deste tipo de estratégias. 

4.1.2.2 Atualização de versões 

 A atualização de versões é, possivelmente, a estratégia de preservação mais 

vulgarmente utilizada pela generalidade dos utilizadores. Essencialmente, consiste 

em atualizar os materiais digitais produzidos por um determinado software 

recorrendo a uma versão mais atual do mesmo. 

Segundo Ferreira (2006, p. 37) é bastante comum encontrar aplicações de 
software capazes de abrir ou importar objetos digitais produzidos por 
versões anteriores dessa mesma aplicação. Essas aplicações permitem 
geralmente gravar os objetos importados no formato mais atual produzido 
pela mesma. Esta operação designasse por atualização da versão do 
formato. 

 Ferreira (2006); Digital Preservation Coalition (2007) citam que a atualização 

de versões é a atualização de materiais digitais produzidos por um determinado 

software através de regravação em uma versão mais atual do mesmo. 
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4.1.2.3  Conversão para formatos concorrentes 

 O processo e atualização de versões é geralmente controlado pela 

organização que desenvolveu a respectiva aplicação de software. A qualidade da 

migração depende, assim, da capacidade dos importadores fornecidos pelo 

fabricante e do grau de retro compatibilidade oferecido pelo novo formato. 

Idealmente, o fabricante deveria assegurar que todos os atributos presentes 
numa dada versão de um formato se encontram disponíveis na nova versão 
que o vem substituir. No entanto, independentemente do sucesso 
econômico de um fabricante ou produto de software, os formatos estão 
constantemente sujeitos a descontinuidade. Uma forma de garantir que os 
objetos digitais sobrevivem a este tipo de rupturas tecnológicas consiste em 
convertê-los para formatos de uma linha de produtos concorrente. 
(FERREIRA, 2006, p. 38). 

 Segundo Ferreira (2006); Digital Preservation Coalition (2007), 

a conversão de um objeto digital para um formato que necessariamente não 
tenha sido desenvolvido pela mesma empresa que elaborou o software 
proprietário no qual este foi produzido. Também está restrito a alguns tipos 
de objetos. Pretende resguardar conteúdos da descontinuidade dos 
software, ou seja, quando o software não passar por versões atuais. 

 Existem, no entanto, formatos que não são dependentes de qualquer 

aplicação de software. Tal acontece com grande parte dos formatos de imagem 

(JPEG, TIFF, PNG). Isto possibilita que os objetos sejam convertidos entre formatos 

análogos, independentemente da aplicação utilizada na sua criação. 

4.1.2.4 Normalização 

 A normalização tem como objetivo a simplificação do processo de 

preservação através da redução do número de formatos distintos que se encontram 

no repositório de objetos digitais. (SAYÃO, 2010, p. 96). 

Ferreira (2006); Digital Preservation Coalition (2007), citam que,  

a adesão a padrões (inclui a técnica de normalização) é a adesão a padrões 
abertos estáveis e largamente utilizados ao criar e arquivar recursos digitais. 
Eles não estão presos a plataformas específicas de hardwares e software o 
que resguarda por algum tempo a mais o recurso digital da obsolescência 
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tecnológica. Pode ainda ser auto imposto por instituições que geram 
recursos digitais ou impostas por agências que os recebam. 

 Havendo um número controlado de formatos, uma mesma estratégia de 

preservação poderá ser aplicada transversalmente a um maior número de objetos 

digitais, o que poderá conduzir a uma redução generalizada dos custos de 

preservação. 

Um exemplo: existe um leque variado de opções no que diz respeito a 
formatos para representação de imagens bidimensionais (BMP, GIF, JPEG, 
PNG, TARGA). Se durante o processo de ingestão, todas as imagens 
digitais forem convertidas para um único formato, futuras intervenções ao 
nível da sua preservação poderão ser realizadas de forma mais simples e, 
consequentemente, mais econômica. (FERREIRA, 2006, p. 39). 

 A escolha do formato de normalização é um fator determinante no sucesso 

desta estratégia. Sempre que possível, deverão ser escolhidos formatos conhecidos 

pela comunidade de interesse e baseados em normas internacionais abertas. Isto 

poderá evitar futuras complicações a nível de direitos de autor ou pagamento de 

royalties. Segundo Ferreira (2006, p. 39), paralelamente, o formato de normalização 

deverá ser suficientemente rico para que as características fundamentais dos vários 

formatos possam ser devidamente incorporadas. 

 A normalização promove, também, a interoperabilidade entre sistemas 

distintos. Ao serem utilizados formatos abertos e independentes da plataforma, 

diferentes configurações de hardware e software serão capazes de interpretá-los. 

A normalização de formatos pode ser implementada de diversas formas. 
Determinados repositórios procedem à conversão automática dos objetos 
recebidos para um formato único de preservação. Outros definem políticas de 
arquivo que limitam os formatos em que aceitam informação, significando 
isto, que cabe aos produtores da informação converter os seus objetos 
digitais para os formatos estipulados. (FERREIRA, 2006, p. 39). 

 O argumento que suporta esta abordagem assenta no pressuposto de que os 

produtores de informação serão as entidades mais indicadas para avaliar a qualidade 

da conversão efetuada.  

 SAYÃO (2010, p. 96), cita as vantagens e a política de aplicação da 

normalização: migração mais fácil, mais barata e menos freqüente; automação e a 

tranversalidade; interoperabilidade. Política de aplicação: lista de formatos tratados 

pelo repositório para cada tipo de informação; conversão automática para formato 

único; repositório limita os formatos aceitos (produtores convertem). 



Análise e discussão dos resultados 74 

4.1.2.5 Migração a pedido  

 O sucesso de uma migração depende, fundamentalmente, da qualidade dos 

conversores utilizados e da capacidade que o formato de destino possui para 

acomodar o conjunto de propriedades do formato de partida. Ferreira (2006, p. 40) 

afirma que, poder-se-á assumir, no entanto, que sempre que é efetuada uma 

migração, os objetos digitais resultantes serão de alguma forma diferentes dos 

objetos de partida. Ao fim de algumas iterações, os objetos preservados poderão ser 

substancialmente diferentes dos objetos originais, como mostra a figura 11. Para 

combater este fenômeno de degradação surgiu uma estratégia designada por 

migração a pedido. 

 Ferreira (2006); Digital Preservation Coalition (2007),  

dizem que a migração a pedido é uma técnica proposta para evitar a 
deformação de objetos digitais originais. Então toda migração feita de um 
formato para outro partirá sempre do original, e não de uma versão que já 
foi atualizada. 

 Neste tipo de migração, ao invés de as conversões serem aplicadas ao objeto 

mais atual, estas são sempre aplicadas ao objeto original. Deste modo, se de uma 

dada conversão resultar um objeto substancialmente diferente do original, numa 

futura conversão, o problema poderá ser resolvido recorrendo a um conversor de 

melhor qualidade ou a um formato de destino mais adequado.  

 

 
Figura 11 - Degradação do objeto digital ao longo de sucessivas migrações.13 

 

Esta abordagem, conforme é ilustrado na figura 12, possui como principal 

vantagem o fato de, uma vez construído o módulo de decodificação do conversor (o 

módulo capaz de ler as propriedades do formato de origem), apenas ser necessário 

desenvolver os codificadores específicos para cada formato de saída. Não obstante, 

                                                 
13 Fonte: Ferreira (2006, p. 40). 
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será necessário suportar ao longo do tempo um conjunto alargado de conversores 

de modo a garantir a capacidade de transformar os objetos armazenados. 

 

 
 

Figura 12 - Migração a pedido.14 

4.1.2.6 Migração distribuída  

 Neste tipo de migração, existe um conjunto de serviços de conversão que se 

encontram acessíveis através da Internet e que poderão ser invocados remotamente 

recorrendo a uma pequena aplicação-cliente. (SAYÃO, 2010, p. 99). 

 Os mais recentes desenvolvimentos no contexto da migração introduzem 

arquiteturas distribuídas de conversores. 

  
 Ferreira (2006); Digital Preservation Coalition (2007) citam que: 

a migração distribuída é o desenvolvimento e distribuição de conversores 
através da net que podem ser utilizados através de aplicações cliente. De 
acordo com Ferreira (2006) O Lister Hill National Center for Biomedical 
Communications possui um serviço web que converte objetos digitais de 50 
formatos distintos para pdf. 

 Existem atualmente várias iniciativas que visam o desenvolvimento deste tipo 

de conversores. O Typed Objects Model (TOM) sintetiza um sistema distribuído de 

conversores, suportado por uma taxionomia de tipos e formatos de objetos, que 

recorre a agentes mediadores para descobrir e executar conversões entre formatos.  

No Lister Hill National Center for Biomedical Communications foi 
desenvolvido um ServiçoWeb que converte objetos digitais de cinquenta 
formatos distintos para PDF. Hunter e Choudhury dão um passo em frente 
propondo uma rede de serviços de conversão suportada por uma descrição 
semântica que possibilita a sua descoberta e invocação automática por 
agentes de software. (FERREIRA, 2006, p.43). 

                                                 
14 Fonte: Ferreira (2006, p. 41). 
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Não se pode esperar que uma estratégia de migração possa resolver 

permanentemente os problemas de preservação, o formato do destino encontra-se 

também em constante ameaça de se tornar obsoleto, o que significa que é apenas 

uma questão de tempo para que tenha que ser feita uma nova migração, embora 

seja a única que tenha dado provas da sua eficácia. 

Para SAYÃO (2010, p. 100), os problemas da migração são:  

• custos ao longo do tempo podem exceder o custo de preservar a tecnologia e 

de detalhar a especificação técnica para uma futura emulação;  

• grau de risco bastante considerável [em relação a viabilidade, os requisitos, 

as perdas, repetição das conversões, mudanças rápidas de padrões]; 

• degradação da informação;  

• grande possibilidade de algumas propriedades que constituem os objetos 

digitais não serem corretamente transferidas para o formato de destino 

adotado. (incompatibilidades entre os formatos de origem e de destino e 

utilização de conversores inadequados). 

Apesar das vantagens apresentadas, a migração distribuída poderá não ser 

adequada a todos os contextos. Um repositório de informação digital pode facilmente 

conter milhares de itens, atingindo níveis de armazenamento na ordem dos múltiplos 

Terabytes. Transferir através da Internet um volume de informação desta natureza 

acarreta custos que poderão ser impeditivos para muitas organizações. Para além 

disso, requisitos em termos de largura de banda, segurança dos dados e tempo de 

transferência poderão ser fatores determinantes no sucesso deste tipo de 

estratégias. 

A grande vantagem da migração é a sua capacidade de manter os documentos 

"vivos", a migração sucessiva e contínua dos documentos digitais para novos 

formatos exige a sua permanente revisão, a fim de se averiguar se a migração foi feita 

com os padrões de qualidade definidos e se o conteúdo essencial não foi colocado em 

risco durante a transferência. Assim, todo o processo de transferência deve ser 

submetido a um controle de qualidade, que consistirá na comparação dos documentos 

digitais originais com os documentos migrados, de forma a verificar se estes 

conservam as propriedades significativas dos originais.   
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4.1.3 Emulação 

 Com o progresso científico, surgiram outras estratégias como a emulação, 

que consiste no uso de tecnologias atuais e sobre elas reconstituir as 

funcionalidades e o ambiente de tecnologias que se tornaram obsoletas; a migração, 

que trata de transportar os recursos digitais de uma plataforma para outra, 

adaptando-os aos ambientes de chegada, cada vez que hardware e software se 

tornam obsoletos ou em antecipação a essa própria obsolescência; e por fim o 

encapsulamento, que tem como objetivo a preservação do formato original 

tecnológico. 

 Para Sayão (2010, p. 81), "emulador no contexto geral é alguma coisa que 

desempenha a função e o comportamento de outra". O foco está no objeto lógico no 

seu formato original, porém não sofre o envelhecimento do hardware. 

Emulador é um programa que faz um computador agir como se fosse um 
outro e diferente computador, tornando-o capaz de rodar programas que 
rodam no outro computador, um emulador de um computador obsoleto pode 
ser rodado num computador do futuro, um emulador é uma máquina virtual, 
é um programa (software), que cria virtualmente uma máquina (hardware). 
(SAYÂO, 2010, p. 81). 

 Segundo Ferreira (2006, p. 33), 

as estratégias de emulação baseiam-se essencialmente na utilização de um 
software, designado emulador, capaz de reproduzir o comportamento de 
uma plataforma de hardware e/ou software, numa outra que à partida seria 
incompatível. 

 (Emulação consiste em, utilizando tecnologias atuais, reproduzir o ambiente 

original em que foi criado o documento). No entanto, como salienta Saramago 

(2002), é necessária "uma descrição da tecnologia usada durante a criação do 

recurso." 

A emulação refere-se à criação de novo software que imite o funcionamento 
do antigo hardware e/ou software, buscando reproduzir seu comportamento. 
Dessa forma, não somente a presença física e o conteúdo são preservados 
como há possibilidade de se preservarem, também, a apresentação original 
e a funcionalidade disponível no software anterior. (PÁDUA, 2004, p. 132). 

 Rothenberg apud Saramago (2002) considera que, 

esta "talvez seja a única solução capaz de preservar um documento na sua 
forma original." No entanto, é uma estratégia polêmica, originando 
discussões científicas. A mesma autora, citando Lawrence et al., refere que 



Análise e discussão dos resultados 78 

os emuladores se podem tornar obsoletos criando-se um problema tão 
grande como manter ficheiros em formatos obsoletos. 

A emulação consiste no desenvolvimento de um sistema que funcione da 

mesma forma que outro software já obsoleto, objetivando permitir a leitura de 

documentos que perderam suporte por software e hardware. A emulação necessita 

do desenvolvimento de técnicas de encapsulamento de documentos, seus 

metadados, software e especificações de emulador de forma a assegurar sua 

coesão e prevenir sua corrupção. Os dados podem ser encapsulados junto com a 

aplicação de software utilizado na sua criação. 

 Arellano (2008, p. 68), descreve a técnica de emulação como sendo:  

As técnicas de emulação sugerem a preservação do dado no seu formato 
original, por meio de programas emuladores que poderiam imitar o 
comportamento de uma plataforma de hardware obsoleta e emular o 
sistema operacional relevante. O processo consiste na preparação de um 
sistema que funcione da mesma forma que outro do tipo diferente, para 
conseguir processar programas. 

 Ferreira (2006); Digital Preservation Coalition (2007) dizem que emulação é 

uma forma de superar a obsolescência de software e hardwares através do 

desenvolvimento de tecnologias para imitar sistemas obsoletos em gerações futuras 

de computadores. 

É também importante salientar que, com o tempo, o próprio emulador irá 
sofrer de obsolescência, havendo então necessidade de o converter para 
uma nova plataforma ou desenvolver um novo emulador capaz de emular o 
primeiro. (FERREIRA, 2006, p. 35). 

 A emulação tem chamado a atenção como estratégia potencial para a 

preservação, a partir do reconhecimento de que alguns objetos digitais, altamente 

dependentes de determinado hardware e software, não se prestem à migração.

 Nessa estratégia, tanto o conteúdo, quanto a presença física, são 

preservados, já que como acontece em estratégias baseadas na preservação de 

tecnologia, na emulação centra-se na preservação do objeto lógico no seu formato 

original. Os objetos digitais podem apresentar tanto as características quanto as 

funcionalidades originais do objeto anterior. 

A emulação é a única estratégia que pode preservar os objetos digitais 

originais e a capacidade deles serem executados como eles foram inicialmente 

criados. A emulação deve ser usada quando o recurso digital não pode ser 

convertido em formatos de softwares independentes, e migrados no futuro.  
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 As abordagens de emulação e migração serão facilitadas à medida que 

crescer a proposta e adoção de padrões tecnológicos abertos pelas organizações. A 

criação e manutenção de metadados específicos para fins de preservação também é 

outro componente fundamental em esforços de preservação digital. 

A busca pela interoperabilidade necessária às transações comerciais pela 
Internet (e-comerce e e-business) levou à criação e adoção de padrões 
tecnológicos abertos que permitissem o intercâmbio de informações entre 
sistemas de informações de clientes e fornecedores. A preservação digital 
pode ser facilitada pela adoção em larga escala de padrões tecnológicos 
abertos para criação, armazenamento e recuperação de documentos 
digitais. (SANT’ANNA, 2001, p. 09). 

 Segundo Barbedo (2008), é preciso estar ciente que objetos complexos 

possuem especificações complexas e que uma especificação incompleta poderá ter 

um efeito desastroso para a preservação do objeto. 

A grande vantagem da emulação é que este processo dispensa a 
preservação da tecnologia sem que, por isso, se percam as características 
originais do objeto digital e a sua funcionalidade. Deste modo, esta 
estratégia apresenta vantagens relativamente à preservação da tecnologia, 
na medida em que as técnicas de emulação se centram apenas na 
preservação do objeto digital na sua dimensão lógica, mantendo o seu 
formato original (FERREIRA, 2006, p. 34). 

 Sayão (2010, p. 84) argumenta que as vantagens e os problemas da 

emulação são: 

• estratégia importante na preservação na preservação de objetos digitais 

dotados de características dinâmicas ou interativas cuja apresentação 

fidedigna é importante; 

• preserva de forma fiel as características e funcionalidades do objeto digital 

original; 

• particularmente importante em contextos que o objeto que se pretende 

preservar é uma aplicação de software, como por exemplo, jogos de 

computador de valor histórico; 

• evita a necessidade de compreender os formatos originais de documentos 

individuais [exceto saber que conjunto de software é necessário para abrir o 

documento]. 

 Os problemas desta estratégia são: 

• complexidade de se criar softwares emuladores [requer especificação 

detalhada de hardware e software]; 
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• os usuários precisam saber como rodar os softwares antigos [decifrar helps, 

documentação, tutoriais etc. como antigos manuscritos]; 

• a cadeia de caracteres tem que permanecer intacta [não ser corrompida por 

compressão, transformações, cópias imperfeitas, etc.]; 

• pode ser necessário emular mais que somente o processador [mas também 

placas aceleradoras, de som, gráficas, periféricos, interfaces de I/O, etc.]; 

• requer um emulador e um ambiente de emulação para cada plataforma [cada 

máquina antiga numa máquina nova ou recursivamente] [compromisso com 

fornecedores ou autônomos na criação de emuladores]. 

• software original portar vírus ou bugs que no futuro poderão resultar em 

perdas substanciais de informação; 

• especificações imprecisas ou incompletas poderão impossibilitar a construção 

futura de emuladores; 

• com o tempo, o próprio emulador sofrerá obsolescência, havendo a 

necessidade de o converter para uma nova plataforma ou desenvolver um 

novo emulador capaz de emular o primeiro; 

• dificuldade de se operar adequadamente aplicações e sistemas operacionais 

já desaparecidos (quem ainda dos comandos do MS-DOS). 

• A desvantagem desta estratégia prende-se com o fato de os emuladores, 

como software que são, também serem susceptíveis de sofrer obsolescência. 

4.1.4 Encapsulamento  

As soluções baseadas em encapsulamento procuram manter os objetos 

digitais inalterados até ao momento em que se tornam efetivamente necessários. A 

estratégia de encapsulamento consiste em preservar, juntamente com o objeto 

digital, toda a informação necessária e suficiente para permitir o futuro 

desenvolvimento de conversores, visualizadores ou emuladores. Esta informação 

poderá consistir, por exemplo, numa descrição formal e detalhada do formato do 

objeto preservado.  
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Sayão (2010, p. 89) cita que, "a estratégia consiste em preservar, juntamente 

com o objeto digital, toda a informação necessária e suficiente para permitir o futuro 

desenvolvimento de conversores, visualizadores ou emuladores." 

 Para Ferreira (2006); Digital Preservation Coalition (2007), 

encapsulamento é uma reunião em conjunto dos recursos digitais e o que 
quer que seja necessário para manter o acesso a ele. Isto pode incluir 
metadados, software visualizador e arquivos específicos constituintes do 
recurso digital. 

O Formato Universal de Preservação (UPF) é uma iniciativa que visa criar um 

formato normalizado para agregar metainformação de preservação junto. Este 

formato será independente da aplicação, do sistema operativo e do suporte físico 

utilizados para criar e armazenar o objeto digital. 

Muitas vezes não é fácil determinar o valor intrínseco de um objeto digital. 
Poderão passar anos até que a comunidade revele interesse por uma 
determinada coleção de objetos; durante esse tempo o material custodiado 
poderá nunca ser consultado. Nesse cenário as soluções que exigem um 
monitoramento constante poderão se revelar muito onerosas. As soluções 
baseadas em encapsulamento procuram resolver esse problema mantendo 
os objetos digitais intactos até que se tornam efetivamente necessários. 
(SAYÃO, 2010, p. 88). 

Raymond Lorie apud Ferreira (2005, p. 43), propõe uma alternativa a esta 

estratégia substituindo a especificação formal por uma aplicação de software 

compilada para uma máquina virtual universal, por exemplo, para a Java Virtual 

Machine. Esta aplicação é na realidade um decodificador e tem como finalidade 

apresentar uma visão lógica do objeto digital, permitindo deste modo uma 

navegação simples através das suas propriedades. Lorie argumenta que a máquina 

virtual universal é suficientemente simples para que possa ser implementada em 

qualquer arquitetura de hardware futura. (FERREIRA, 2005, p. 43). 

 Para Cunha e Lima (2007) a estratégia de encapsulamento consiste em reunir 

em conjunto com o recurso digital o que quer que seja necessário para manter o 

acesso a ele. Isto pode incluir metadados, software visualizador e arquivos 

específicos constituintes do recurso digital. 

 A encapsulação permite manter o formato original do recurso digital, contudo 

este deve fazer-se acompanhar por um conjunto de instruções que permitam 

interpretar os formatos do documento e o conteúdo da informação. O 

encapsulamento é uma estratégia de preservação que consiste em preservar todos 

os detalhes de como interpretar o objeto digital. Preserva-se juntamente com o 
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objeto digital, toda a informação (descrição formal e detalhada do ambiente de 

software e hardware requerido para seu funcionamento) necessária e suficiente para 

permitir o futuro desenvolvimento de conversores, visualizadores e ou emuladores. 

 Para Sayão (2010, p. 89), o encapsulamento é orientado a objetos que só 

serão acessados num futuro longínquo. 

 Vantagens desta estratégia: 

• para objetos digitais em que há dúvidas sobre o seu valor;  

• permite adiar a responsabilidade de preservação e o desenvolvimento futuro 

de visualizadores, migradores ou emuladores.  

 Problema: dado que objetos complexos têm especificações complexas, uma 

especificação incompleta ou equivocada poderá ter um efeito desastroso para a 

preservação do objeto. 

A grande vantagem desta ação é que ela assegura  a manutenção,  como um 

todo, de todos os suportes necessários para garantir o acesso. No entanto, não 

resolve necessariamente o problema do acesso e, por essa razão, deve ser utilizada 

como ação complementar de outras estratégias (por exemplo, da emulação). 

A grande desvantagem da encapsulação está no fato de o software 

encapsulado continuar a estar sujeito a uma rápida obsolescência (Beagrie & Jones, 

2008).  

4.1.5 A Pedra de Rosetta digital 

Nesta estratégia, em vez de se preservar as regras que permitem decodificar 

o objeto digital, são reunidas amostras de objetos que sejam representativas do 

formato que se pretende recuperar. Estas amostras deverão existir num formato que 

possa ser diretamente interpretado pelo ser humano. Trata-se do conjunto de 

referência, por ex., a versão grega do decreto inscrito na Pedra de Rosetta. Com 

esta informação seria possível inferir as regras necessárias para traduzir/converter o 

objeto original para um qualquer formato contemporâneo. 

O povo egípcio deixou uma infindável quantidade de vestígios da sua 
presença na Terra. No entanto, só a partir do século XIX foi possível decifrar 
os seus escritos hieroglíficos. Tudo aconteceu em 1799 quando um grupo 
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de soldados franceses descobriu no delta do Nilo um bloco de granito que 
ficou conhecido como a Pedra de Rosetta. Nele encontrava-se escrito em 
três línguas distintas (egípcio hieroglífico, egípcio cursivo e grego clássico) 
um decreto emitido em 196 a.C. por Ptolomeu V Epifânio. (FERREIRA, 
2006, p. 44). 

Em 1822 o paleógrafo francês Jean-François Champollion descodificou a 

versão egípcia do texto recorrendo aos seus conhecimentos de grego clássico, um 

idioma bem conhecido dos historiadores da época. Esta descoberta conduziu à 

descodificação de inúmeros outros textos egípcios encontrados nos mais variados 

locais e suportes (ex.: monumentos, rochas, papiros). Heminger e Robertson apud 

Ferreira (2005, p. 45) propõem a utilização de uma estratégia semelhante para 

recuperar objetos digitais para os quais não existe informação suficiente sobre o seu 

formato. 

A ferramenta é necessária porque a atual quantidade de informações 
geradas supera o volume de dados conservados em séculos de história, e 
os suportes digitais mais recentes, como disco rígido de computadores e 
discos ópticos (DVDs), têm duração máxima de cem anos. HISTÓRIA 
(2009). 

Cientistas da Universidade Berkeley já anunciaram uma fórmula capaz de 

armazenar dados por 1 bilhão de anos, mas não chegaram a criar um protótipo em 

funcionamento. A figura 13 mostra a pedra de Roseta original, a inspiração dos 

pesquisadores. 

Um exemplo de aplicação desta estratégia consiste em imprimir em papel 
um conjunto representativo de documentos de texto juntamente com a sua 
representação binária. No futuro, as regras necessárias para interpretar e 
migrar os objetos para um novo formato poderiam ser inferidas, comparando 
os documentos impressos com a sua representação binária. Esta estratégia 
deverá ser considerada apenas em situações em que todos os esforços de 
preservação falharam. Trata-se, sobretudo de uma ferramenta de 
arqueologia digital e não propriamente de uma estratégia de base para 
preservação de objetos digitais. (FERREIRA, 2005, p. 45). 
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Figura 13 - Pedra de Roseta original – inspiração dos pesquisadores.15 
 
 

Armazenamento em memória ROM: pesquisadores das universidades Keio e 

de Kyoto e a fabricante Sharp apresentaram, durante simpósio no Japão, o que 

chamaram de "pedra de Roseta" digital, um protótipo capaz de armazenar dados por 

mais de mil anos.  

A proposta é um sistema de armazenamento de dados baseado em 
pastilhas de silício. Os dados são escritos diretamente em uma pastilha de 
silício de 15 polegadas (38,1 cm) como se fossem uma memória ROM 
tradicional (ROM: Read Only Memory - memória somente para leitura), 
usando um feixe de elétrons. HISTÓRIA (2009). 

As diversas pastilhas são empilhadas e seladas com óxido de silício, 

formando um aglomerado coeso, parecido com os grandes HDs dos primeiros 

computadores de grande porte e lembrando as ocorrências de ardósia e outras 

pedras decorativas. 

A leitura é feita sem contato, por meio de uma outra pastilha de silício 

colocada sobre o grande disco ROM. Esta pastilha de leitura fornece a eletricidade 

necessária, sem fios e sem contato direto, para que as diversas pastilhas 

                                                 
15 Fonte: HISTÓRIA (2009). 



Análise e discussão dos resultados 85 

armazenadoras leiam seus próprios dados e os transmitam para a pastilha de leitura 

- um esquema com o mesmo conceito de funcionamento das etiquetas RFID. 

 

RFID: no primeiro protótipo, apresentado pelos pesquisadores durante o 2009 

Symposium on VLSI Circuits, no Japão, os pesquisadores utilizaram uma tecnologia 

CMOS de 45 nanômetros para construir as pastilhas ROM de armazenamento. 

Quatro dessas pastilhas empilhadas fornecem uma capacidade de armazenamento 

de 2,5 Terabits. 

Os testes já avançaram para um chip ROM - a parte do circuito onde os 
dados são gravados - medindo 5 x 5 milímetros. Ao seu lado ficam duas 
bobinas, uma de 2 milímetros de diâmetro para recepção da energia elétrica 
necessária para seu funcionamento, e outra, de 0,4 milímetro, para 
transmissão dos dados. HISTÓRIA (2009). 

 Segundo os pesquisadores, utilizando quatro canais de comunicação sem 

fios, é possível suprir 56 mW de potência para a Pedra de Roseta Digital, mais do 

que suficiente para seu funcionamento seguro. A velocidade de leitura dos dados 

atinge 150 Mbps. 

 

Memória eterna: a Pedra de Roseta Digital é promissora para o 

armazenamento de dados críticos, embora o sistema de gravação, com o nível atual 

de tecnologia, impeça seu uso fora dos ambientes de fabricação de chips. 

 

Pesquisadores da Universidade de Berkeley apresentaram uma solução 

diferente, baseada em nanotubos de carbono. Embora ainda não tenha gerado um 

protótipo funcional, a proposta fala em uma "memória eterna," capaz de durar mais 

de um bilhão de anos. 

O mais durável sistema de armazenamento atual, as fitas magnéticas, tem 
uma vida estimada em 100 anos. E só as empresas e bancos guardam 
informações nesse tipo de mídia. Todo o esforço de digitação de obras 
científicas e artísticas, vistas hoje como sinônimo de qualidade e 
modernidade, trazem consigo um risco inerente: o de não poderem ser lidas 
dentro de poucos anos. HISTÓRIA (2009). 

Mas a solução pode estar a caminho. Ainda que a filosofia e a teologia não 

tenham conseguido produzir definições adequadas de eternidade, levando-se em 

conta os poucos milhares de anos da história humana na Terra, uma memória capaz 

de durar 1 bilhão de anos de fato merece o título de uma "memória eterna". 
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O professor Alex Zettl e seus colegas da Universidade de Berkeley (EUA) 

criaram o protótipo de uma memória digital formada por uma nanopartícula de ferro 

inserida dentro de um nanotubo de carbono. Na presença de eletricidade, a 

nanopartícula pode ser deslocada para um lado e para o outro no interior do 

nanotubo, representando o 0 e o 1 digitais conforme ela esteja de um lado ou de 

outro, como mostra a figura 14. 

 

Figura 14  – Protótipo de uma memória digital.16 
 

Dois elementos destacam-se na pesquisa: o uso dos promissores, mas até 

agora pouco utilizados na prática, nanotubos de carbono, e o fato de que a memória 

não utiliza silício, o material por trás de toda a revolução tecnológica da eletrônica e 

da computação. 

 

Bit eterno: no laboratório e nas simulações teóricas, os pesquisadores 

confirmaram que uma memória construída com esse bit de nanotubo de carbono e 

nanopartícula de ferro atingirá uma capacidade de armazenamento de 1 terabyte por 

polegada quadrada. 

As simulações também mostraram que o "tempo de decaimento" do "bit 

eterno" - uma alteração aleatória induzida pela agitação térmica dos átomos - supera 

1 bilhão de anos. 

No estudo, que será publicado no exemplar de Junho do periódico científico 
Nano Letters, os cientistas citam o fato de que o Livro do Apocalipse de 
William, o Conquistador, escrito em couro no ano 1086, sobreviveu por 900 
anos, chegando até nós. Mas uma versão digitalizada da obra, gravada em 
1986, não pode mais ser lida em 2006, apenas 20 anos depois. HISTÓRIA 
(2009). 

Desafios eternos: as pesquisas prosseguirão, agora na tentativa de viabilizar 

a fabricação dos bits eternos em larga escala. Os desafios a vencer são os mesmos 

                                                 
16 Fonte: PEDRA (2011). 
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com que se deparam todas as pesquisas que procuram explorar as incríveis 

propriedades dos nanotubos de carbono - a dificuldade de fabricá-los de forma 

controlada, sistemática e com alta qualidade. 

Ferreira (2006); Digital Preservation Coalition (2007) citam que, 

a Pedra de Roseta Digital baseia-se em três momentos diferentes os quais 
sejam: processo de preservação do conhecimento; registro da codificação 
do formato de arquivo e do conteúdo em binários; recuperação dos dados e 
reconstrução dos documentos a partir das especificações construídas na 
primeira etapa. Denomina-se Pedra da Roseta Digital por tratar-se de uma 
técnica que pretende traduzir para novos softwares os arquivos digitais 
advindos de tecnologias já obsoletas, com parâmetros que permitam uma 
tradução. 

4.1.6 Arqueologia digital 

Arqueologia digital é todo o processo de recuperação de informação 

armazenada em suportes danificados, degradados ou obsoletos e/ou formatos 

obsoletos.  

Arqueologia digital é resgatar recursos digitais os quais tornaram-se 
inacessíveis pelo resultado da obsolescência tecnológica e/ou degradação 
da mídia, não é tanto uma estratégia em si mesma, mas uma substituta para 
quando materiais digitais ficaram fora de um programa de preservação 
sistemática. (FERREIRA, 2006). 

 A arqueologia digital é uma solução parcial de preservação. Não há garantia 

de que seja possível recuperar a totalidade dos dados, nem a sua legibilidade. Mas 

existe ainda outra desvantagem: não existindo documentação suficiente, a 

interpretação dos dados só poderá ser feita por "adivinhação", tornando-se difícil 

estabelecer a identidade, integridade e contexto do documento digital recuperado. 

A grande vantagem da arqueologia digital está na sua capacidade de 
recuperação de dados que, de outro modo, estariam irremediavelmente 
perdidos. Já foi provado que é possível recuperar grande parte de 
informação registrada em suportes danificados, mas não necessariamente 
no mesmo formato. (BEAGRIE & JONES, 2008).  

Apesar de haver cada vez mais especialistas ("arqueólogos digitais") a 
oferecerem este tipo de serviços, a arqueologia digital requer mão-de-obra 
altamente qualificada e, normalmente, é levada a cabo por organizações 
privadas de  recuperação de dados,  que possuem  grande variedade de  
tecnologias  e  instalações especiais  (por exemplo,  divisões esterilizadas,  
onde se desmonta o hardware e suportes danificados). Trata-se, 
naturalmente, de serviços pagos, através dos quais é possível recuperar a 
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cadeia de bits dos suportes danificados, sobretudo dos suportes 
magnéticos.  (KENNEY et al., 2003 apud FERREIRA, 2011, p. 64).  

 Segundo Sayão (2010, p. 74), 

a arqueologia digital inclui métodos e procedimentos para salvar conteúdos 
de mídias danificadas ou de hardware e ambientes de software danificados 
ou obsoletos. É uma estratégia de recuperação de emergência e 
geralmente envolve técnicas de recuperação de cadeias de bits de mídias 
ilegíveis causados por danos físicos falhas de hardware, por exemplo, 
queda de cabeça ou dobra em fita magnética. 

Por ser demasiado dispendiosa, a arqueologia digital  é recomendada 
apenas para a recuperação e restauro de dados contidos em suportes 
danificados ou  formatos obsoletos cujo valor ou importância dos dados 
justifique esse investimento, pois, por vezes, o valor da informação não 
justifica o custo da operação  (WEBB, 2003, p. 145 apud FERREIRA, 2011, 
p. 64).  

4.1.7 Conservação de hardware e software 

Os impulsionadores desta estratégia consideram-na a única forma 

suficientemente eficaz para assegurar que os objetos digitais são experimentados de 

forma fidedigna. Contudo, a história da computação tem vindo a demonstrar que 

qualquer plataforma tecnológica, mesmo a mais popular, acaba inevitavelmente por 

se tornar obsoleta, acabando frequentemente por desaparecer sem deixar qualquer 

rasto.  

Preservação de tecnologia é uma das primeiras estratégias de preservação 
a ser proposta, consiste na conservação do contexto tecnológico utilizado 
originalmente na concepção dos objetos digitais que se procuram preservar. 
Esta estratégia consiste, essencialmente, na conservação e manutenção de 
todo o hardware e software necessários à correta apresentação dos objetos 
digitais. Trata-se sobretudo da criação de museus de tecnologia. Aqui, o 
foco da preservação não se concentra no objeto conceptual, mas sim na 
preservação do objeto digital na sua forma original. (FERREIRA, 2005). 

Este tipo de estratégia introduz dificuldades ao nível da gestão do espaço 

físico, manutenção e custo de operação, tornando-as inadequadas para aplicação a 

longo-prazo. 

Segundo Sayão (2010, p. 78), como mostra a figura 15, o foco da 

preservação tecnológica é a preservação do objeto digital na sua forma original. 
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Figura 15  – Preservação tecnógica.17 

 
 

 Sayão (2010, p. 78) cita que,  

as vantagens da preservação tecnológica são: preserva o comportamento e 
aparência do objeto digital. Pode ser uma boa estratégia de curto prazo e 
para situações críticas. As desvantagens são: gestão do espaço físico, 
manutenção e custo da operação, documentação, suporte, assistência 
técnica, deterioração das mídias e do equipamento, acesso restrito (museus 
de computadores), perda do aspecto distribuído da informação digital. 

 Outras desvantagens assinaláveis deste tipo de estratégias têm que ver com 

o fato de o acesso à informação ficar confinado a apenas alguns locais físicos do 

globo e com condicionalismos acrescidos ao nível da reutilização de informação. 

(FERREIRA, 2005, p. 32). 

A preservação dos documentos em formato digital dependerá principalmente 

da solução tecnológica adotada e dos custos que ela envolve. A obsolescência 

tecnológica é uma das principais ameaças, software e hardware são dispositivos 

para gerar e acessar informações gravadas e requerem estratégias técnicas 

diferenciadas para garantir seu funcionamento. Se não houver dispositivos que leiam 

as mídias magnéticas usadas, não existe garantia que a informação possa ser 

preservada. 

Segundo Fadel e Grácio (200-, p. 03), preservar um objeto digital envolve 
vários aspectos, pois o mesmo pode sofrer, ao longo de sua vida, várias 
alterações. Por estar disponível em um objeto físico, que é o meio no qual o 
objeto digital está armazenado, essas alterações não devem impedir que 
um hardware, no futuro, possa transformar a informação armazenada em 
informação legível para o usuário. 

                                                 
17 Fonte: Sayão (2010, p. 78). 
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Sabe-se que não se tem acesso ao conteúdo dos objetos digitais senão 

através de máquinas (leitoras de mídias e computadores). Precisa-se também de 

todo o software necessário e relacionado para que um computador possa funcionar 

adequadamente. 

É necessário que software e hardware se mantenham em condições que 

permitam consultar a informação neles armazenada. Trata-se de uma estratégia 

dispendiosa e complexa a nível tecnológico e encontra-se em declínio apesar de ser 

utilizada ainda por algumas empresas. 

A estratégia de conservação de software e hardware sob a perspectiva de 

preservação digital é cara e pouco prática, sugere que os dados digitais sejam 

preservados em mídia estável e copiados para nova mídia, caso seja necessário e 

associados às cópias preservadas de uma aplicação de software original 

 Segundo Rodrigues (2003), 

a preservação de hardware e software são uma das primeiras estratégias 
que foram utilizadas pelas organizações, este tipo de estratégia, apesar de 
ser utilizada ainda hoje na prática de algumas empresas, está em declínio 
devido a rápida obsolescência dos sistemas tecnológicos e também pelo 
risco de descontinuidade do fabricante. 

 O hardware evolui muito rapidamente e como consequência muda à forma 

como a informação digital é tratada, armazenada e acessada. Os suportes, que 

armazenam as informações digitais, têm se tornados obsoletos muito rapidamente. 

As mídias são suportes transitórios que prestam sua função somente por período 

limitado de tempo e que a transferência para novas mídias é absolutamente 

necessária. 

O software e o hardware tornam-se obsoletos em questão de anos, e, 
embora as versões sucessivas de programas possam ser compatíveis, os 
fabricantes de software normalmente não garantem a compatibilidade por 
longo período. Criar softwares que considerem avançada compatibilidade e 
hardwares que facilitem compatibilidade entre sistemas é visto como vital 
para o contínuo acesso ao documento digital. (CHILVERS, 2000). 

 A conservação do software trata-se de uma estratégia recente, a combinação 

de duas estratégias anteriormente referidas: o encapsulamento e a emulação.  

 A preservação ou conservação da tecnologia implica em desvantagens como 

custo de operação, espaço físico, suporte técnico (manutenção), além do acesso à 

informação que fica restrito apenas ao local físico onde estão os hardwares 

preservados. 
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4.1.8 Tecnologias livres, ou abertas como XML, HTML, PDF-a. 

 As estratégias reúnem soluções parciais ante um problema complexo, 

estando envolvidos, entre outros itens, tecnologias livres, ou abertas como XML, 

HTML, PDF-a, entre outros. Os formatos dos arquivos que os pesquisadores usam 

mais frequentemente na produção dos documentos digitais são: PDF, HTML, Word, 

PPS, LATEX, JPG, GIF. 

As referências a algum tipo de tratamento desses objetos digitais 
evidenciaram sugestões de soluções tecnológicas próprias, sendo que a 
maioria delas não considera a necessidade de concordância com os 
modelos de preservação digital OAIS e TDR. (ARELLANO, 2008, p. 258). 

 XML (Extensible Markup Language) 

• tipo de migração, 

• padrão aberto, 

• vantagem, 

• permite a interoperabilidade e possibilitar a criação de documentos. 

Não importando a estratégia de preservação digital adotada, os padrões – 
principalmente os abertos – permitem que os documentos digitais sejam 
representados em formatos mais duradouros e estáveis, reduzindo o ciclo 
de obsolescência. SAYÃO(20110, 125). 

eXtended Markup Language (XML), é um padrão para a formatação de 

dados, ou seja, uma maneira de organizar informações. Os documentos XML podem 

ser facilmente compreendidos por programadores facilitando o desenvolvimento de 

aplicativos compatíveis. (A LINGUAGEM, p. 03). A linguagem XML pode ser 

considerada como uma estratégia de preservação, um tipo de migração, junto com o 

PDF é complementar na área de preservação em longo prazo. 

Portable Document Format (PDF) é um formato portátil para documentos 

desenvolvido por Adobe Systems e muito usado na Internet devido a sua 

versatilidade, facilidade de uso e tamanho pequeno. O PDF é considerado seguro 

para a preservação, mas não é imune a obsolescência tecnológica.  
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4.1.9 Reprografia 

   Os arquivistas baseados no princípio arquivístico da "custódia responsável", 

foram a primeira comunidade a apoiar o desenvolvimento dos repositórios digitais 

como sendo aqueles que reproduzem os espaços físicos dos arquivos tradicionais. 

 Digitalização é o processo de conversão de um dado qualquer (gráfico, 

texto...) para o formato digital. 

A intersecção entre a preservação de documentos em suportes tradicionais 
e a preservação de objetos digitais ocorre em função do processo de 
digitalização. Em si, esse processo tem sido utilizado como vetor da 
preservação, pois os objetos digitais gerados atualmente podem conter uma 
alta fidelidade aos originais, o que permite poupar o acesso direto e o 
manuseio dos originais. (BODÊ, 2008, p. 20). 

 A tecnologia da digitalização é a mais flexível ferramenta de arquivamento, 

preservação e acesso a documentos através do armazenamento de suas imagens 

em formato digital. Para administrar tais serviços criou-se o GED (Gerenciamento 

Eletrônico de Documentos), converte informações, essas podem ser voz, texto e 

imagens, para forma digital. Funciona com softwares e hardwares específicos e usa 

as mídias ópticas, em geral, para armazenamento. Um sistema de GED usa a 

tecnologia de informática para captar, armazenar, localizar e gerenciar versões 

digitais das informações.   

O Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) está disponibilizando em seu 

site a Resolução nº 31, que dispõe sobre a adoção das Recomendações para 

Digitalização de Documentos Arquivísticos Permanentes. Tais recomendações 

visam auxiliar as instituições detentoras de acervos arquivísticos de valor 

permanente, na concepção e execução de projetos e programas de digitalização. 

Essa recomendação trata: 

• captura digital em imagem de documentos planos e encadernados: 

impressos, manuscritos, mapas, plantas, desenhos, gravuras, cartazes, 

microformas, diapositivos, negativos, cópias e ampliações fotográficas;  

• padrões e boas práticas mínimas para a captura digital de imagens; produção 

de matrizes e derivadas, identificação do representante digital e controle de 

qualidade;  

• formatos digitais para representantes digitais matrizes e derivados; 
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• metadados técnicos;  

• boas práticas gerais para armazenamento, segurança e preservação dos 

representantes digitais;  

• utilização de serviços terceirizados para a captura digital, armazenamento e 

acesso aos representantes digitais. 

 Sobre o processo de digitalização e os cuidados com os objetos digitais 
gerados, Paul Conway observa que: 

Imagens digitais estão se tornando realmente comuns em bibliotecas e 
arquivos. A qualidade dos produtos de imagem digital pode ser espetacular. 
Há pouca dúvida de que a qualidade irá melhorar acompanhando a 
maturidade da tecnologia. Organizações estão reorganizando orçamentos, 
arrecadando dinheiro e antecipando receitas para fazer os projetos digitais 
acontecerem. Pode alguma instituição, bibliotecas, arquivos, sociedades 
históricas ou museus arcar com o desperdício desse investimento? Sem um 
esforço sério que assegure o acesso por longos períodos dos arquivos 
digitais de imagens, porém, o risco de perdas é muito grande. (CONWAY, 
2000). 

 O processo de digitalização engloba a conversão de documentos em papel, 

foto, microfilme, microficha, jaqueta ou cartão janela para uma imagem digital 

através de um scanner. Esta tecnologia possibilita o armazenamento de grandes 

volumes de documentos em algum meio digital. 

A digitalização é um processo de conversão dos documentos para o formato 
digital, que consiste em unidades de dados binários, denominadas de bits - 
que são 0 (zero) e 1 (um), agrupadas em conjuntos de 8 bits (binary digit) 
formando um byte, e com os quais os computadores criam, recebem, 
processam, transmitem e armazenam dados. (CONARQ, 2010, p. 5). 

 Um documento digitalizado é um tipo de documento digital, consistindo na 

representação digital de um documento produzido em outro formato e que, por meio 

da digitalização, foi convertido para o formato digital, visando facilitar a disseminação 

e o acesso, além de evitar o manuseio do original, contribuindo para a sua 

preservação. O documento digitalizado é sempre uma cópia/representante.  

A digitalização de acervos é uma das ferramentas essenciais ao acesso e à 

difusão dos acervos arquivísticos, além de contribuir para a sua preservação, uma 

vez que restringe o manuseio aos originais, constituindo-se como instrumento capaz 

de dar acesso simultâneo local ou remoto aos seus representantes digitais como os 

documentos textuais, cartográficos e iconográficos em suportes convencionais, 

objeto desta recomendação. 

A adoção de um processo de digitalização implica no conhecimento não só 
dos princípios da arquivologia, mas também no cumprimento das atividades 
inerentes ao processo, quais sejam a captura digital, o armazenamento e a 
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disseminação dos representantes digitais. Isto quer dizer que os gestores 
das instituições arquivísticas e os demais profissionais envolvidos deverão 
levar em consideração os custos de implantação do projeto de digitalização, 
compreendendo que um processo como este exige necessariamente um 
planejamento com previsão orçamentária e financeira capazes de garantir a 
aquisição, atualização e manutenção de versões de software e  hardware,  
a  adoção de formatos de arquivo digitais e de requisitos técnicos mínimos 
que garantam a preservação e a acessibilidade a curto, médio e longo 
prazos dos representantes digitais gerados. (CONARQ, 2010, p. 04). 

Devido à natureza complexa de um ambiente tecnológico de rápidas 

mudanças e, em geral, de custos elevados para sua implementação e manutenção, 

o CONARQ sugere a elaboração de projetos cooperativos com outras organizações 

possuidoras de infra-estrutura tecnológica e pessoal especializado, que ofereçam 

estrutura tecnológica adequada à captura digital, ao acesso e ao armazenamento 

com garantias de segurança e preservação a longo prazo. 

Os requisitos contidos nas Recomendações para Digitalização de 

Documentos Arquivísticos Permanentes, visam garantir que um projeto de 

digitalização de documentos arquivísticos de valor permanente contemple a geração 

e representantes digitais com qualidade arquivística, fidelidade ao documento 

original e capacidade de interoperabilidade, evitando-se ao longo do tempo a 

necessidade de se refazer a digitalização, além de garantir a satisfação das 

necessidades de uso dos usuários finais. 

  

Segundo o Conarq (2010, p. 6), deve-se digitalizar um documento para:  

• contribuir para o amplo acesso e disseminação dos documentos arquivísticos 

por meio da Tecnologia da Informação e Comunicação; 

• permitir o intercâmbio de acervos documentais e de seus instrumentos de 

pesquisa por meio de redes informatizadas; 

• promover a difusão e reprodução dos acervos arquivísticos não digitais, em 

formatos e apresentações diferenciados do formato original; 

• incrementar a preservação e segurança dos documentos arquivísticos 

originais que estão em outros suportes não digitais, por restringir seu 

manuseio.  

 Os responsáveis pela produção e armazenamento de documentos em 

arquivos digitais devem estabelecer uma política de preservação digital adotando 

medidas preventivas e corretivas objetivando minimizar a ação do tempo sobe o 

suporte físico da informação, assegurando sua disponibilidade. 
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 Toda digitalização realizada deve ser gravada em algum meio magnético ou 

óptico, ficando disponível para consulta e impressão. Hoje o meio de 

armazenamento mais utilizado é o CD-R ou DVD-R, pelo seu baixo custo, por sua 

rapidez de acesso à informação, pela sua capacidade de armazenamento e por 

manter a integridade dos dados por um tempo incomparável a qualquer outro meio 

magnético. 

 Os documentos digitalizados mesmo sendo cópias devem estar inseridos no 

Programa de Gestão Documental e obedecer aos mesmos princípios desse para 

documentos em outro suporte: controle do ciclo de vida do documento em formato 

digital enquanto entidade intelectual e o controle do ciclo de vida do formato digital.

 Atualmente existem disponíveis no mercado diversos tipos de equipamentos 

de captura digital para imagens, que se aplicam aos diversos tipos de documentos 

arquivísticos. 

 

Alguns tipos de equipamentos para captura digital de imagem são: 

• scanners de mesa (flat bed): considerando a dimensão do item documental 

que não poderá exceder a área de escaneamento, são indicados para os 

documentos planos em folha simples e ampliações fotográficas 

contemporâneas em bom estado de conservação. Este tipo de equipamento 

não se aplica a documentos encadernados, segue alguns tipos de scanners 

de mesa como mostra a figura 16. 

 

 
Figura 16  - Tipos de scanners.

18
 

 
 

                                                 
18 Fonte: NUNES (2005, p. 6). 
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• scanners planetários: Este tipo de equipamento utiliza uma unidade de 

captura semelhante a uma câmera fotográfica, uma mesa de reprodução que 

define a área de escaneamento e uma fonte de luz. São usados para a 

digitalização de documentos planos em folha simples, de documentos 

encadernados que necessitem de compensação de lombada, de forma a 

garantir a integridade física dos mesmos, bem como para os documentos 

fisicamente frágeis, já que não ocorre nenhuma forma de tração ou pressão 

mecânica sobre os documentos. Como pode ser visto na figura 17. 

 

 
Figura 17  – Microfilmagem (Planetárias de 35mm).19 

 

 

• câmeras digitais: As câmeras digitais geram um arquivo digital denominado 

de RAW, e que é um formato proprietário (cada fabricante tem o seu próprio 

formato que o faz dependente de hardware e software específicos). 

Entendemos que a utilização da câmera digital para reproduzir em imagens 

digitais documentos permanentes é direcionada à produção de um 

representante digital do documento original em outro suporte e não à 

produção de um original digital, e portanto não há necessidade obrigatória  de 

conservar o formato RAW após a finalização do processo de captura digital e 

controle de qualidade e geração da imagem matriz e das imagens derivadas.   

                                                 
19 Fonte: Monteiro, Ricardo (2011, p. 43) 
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• equipamentos para digitalização de negativos e diapositivos fotográficos: 

Deve-se utilizar escâneres específicos para a captura deste tipo de 

documento, preferencialmente multiformato. Neste tipo de equipamento só 

podem ser utilizados negativos e diapositivos de suporte flexível e em bom 

estado de conservação.   

• equipamentos para digitalização de microformas: Recomenda-se utilizar os 

escâneres específicos para a captura digital de diferentes microformas, 

garantindo a melhor fidelidade em relação ao original e integridade física 

daqueles tipos de documentos. A qualidade das imagens obtidas poderá 

variar em função do estado de conservação dos filmes.  

• scanners de produção e alimentação automática: O incremento das redes de 

dados (internet), permitindo ampla disponibilização dos documentos em 

formato digital, tem levado a sociedade em geral a demandar que as 

organizações arquivísticas invistam em projetos de digitalização de massa 

(grande volume de itens) de seus acervos documentais, e nesse sentido, tem 

sido avaliada e testada a utilização de equipamento  de captura digital com 

mecanismos de alimentação automática e maior velocidade de operação, 

embora algumas organizações arquivísticas ainda não aceitem a livre 

utilização desses equipamentos em documentos permanentes, CONARQ 

(2010). 

 Outra solução para preservação histórica convencional são as Planetárias de 

35mm com funções de Microfilmagem e Digitalização em Simultâneo como pode ser 

visto por exemplo na figura 18. 
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Figura 18  - Planetárias de 35mm com funções de microfilmagem e digitalização em simultâneo.20 

 

Os formatos de acesso: 

São os representantes digitais de acesso para visualização em tela, de 

navegação (thumbnails), de impressão e para download e que são gerados a partir 

das MD para diferentes usos e, sempre que possível, de acordo com a demanda dos 

usuários finais. 

As derivadas de acesso podem receber tratamento de imagem a fim de 
permitir melhor visualização ou impressão. Entretanto, critérios éticos 
devem pautar esse tipo de intervenção para que elas não se tornem 
dissociadas e não representem corretamente o documento original que as 
gerou. Sempre que possível, deverão ser utilizados preferencialmente 
formatos abertos para a geração dessas derivadas, e recomendamos os 
formatos JPEG e PNG. No entanto, pode ser necessária a utilização de 
outros formatos de arquivo digitais, até mesmo proprietários, em virtude de 
concepção de acesso por parte dos provedores e custodiadores dos 
representantes digitais. CONARQ (2010). 

O formato de arquivo digital Portable Document Format (PDF ou PDF/A) 

também é recomendado, embora possua uma taxa de compressão menor. Esse 

formato digital permite dar acesso ao usuário final uma representação fiel do 

documento original, em um único arquivo digital, especialmente quando esse é 

formado por múltiplas páginas e contiver também imagens fixas. 

 

Controle de qualidade no processamento técnico de captura digital:  

                                                 
20 Fonte: Monteiro, Ricardo (2011, p. 44). 
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O controle de qualidade no processamento técnico de captura digital de 

imagem deve ser realizado pelos responsáveis da captura digital da imagem, um 

conjunto de procedimentos técnicos com o propósito de efetuar a verificação da 

fidelidade do representante digital em relação ao documento original, e se foram 

obtidas as características técnicas requeridas como resolução, modo de cor e 

registro de metadados técnicos. Recomenda-se a amostragem quando forem 

grandes volumes (quantidade de itens individuais) e com características muito 

homogêneas.  Recomenda-se o exame individual nos casos em que os documentos 

possuam grande valor intrínseco. CONARQ (2010, p. 20). 

No caso de documentos originais de grandes dimensões, podem ser 
utilizados formatos, com alta taxa de compressão e tecnologia wavelet que 
permite uma descompressão seletiva e a visualização de partes, orientadas 
por um navegador, facilitando a sua visualização pelos usuários finais, como 
por exemplo, o formato DJVU. CONARQ (2010, p. 15). 

 A definição do equipamento de captura digital a ser utilizado só poderá ser 

realizada após o minucioso exame do suporte original, considerando suas 

características físicas e estado de conservação, de forma a garantir aos 

representantes digitais a melhor fidelidade visual em relação aos documentos 

originais, e sem comprometer seu estado de conservação. CONARQ (2010, p. 9). 

 Várias técnicas têm sido desenvolvidas na tentativa de aumentar a 

longevidade dos suportes de informação, a microfilmagem e a digitalização, são 

algumas das técnicas que têm sido adotadas. (SANT’ANNA, 2002, p. 34). No 

entanto, o processo de digitalização de originais também pode representar ameaças, 

estes são normalmente retirados de seu arranjo e acondicionamento, submetidos a 

um processo de captura por scanner ou fotografados, estando assim sujeitos à 

manipulação e exposição à luminosidade intensa, que contribui para a degradação.  

Assim como a microfilmagem, a digitalização é um processo caro e por isso 

deve ser feito de forma a não exigir a repetição do serviço. A qualidade das matrizes 

digitais deve ser a melhor possível. Como seus usos futuros não podem ser ainda 

totalmente previstos, as matrizes devem conseguir reproduzir os documentos 

originais com a maior riqueza de detalhes possível, mesmo que isso signifique 

utilização mais intensa dos recursos tecnológicos e maior demanda por espaço para 

armazenamento, problema que vem perdendo importância com o desenvolvimento 

das tecnologias para esses fins, como os discos rígidos. É de conhecimento público 
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que tais tecnologias estão cada vez mais eficientes e baratas, provendo 

capacidades inimagináveis a três décadas atrás. (SANT’ANNA, 2002, p. 35). 

 O produto de um trabalho de digitalização, as matrizes digitais, pelo seu alto 

custo e pela sua importância no provimento do acesso às informações deve, assim 

como os originais, ser preservado permanentemente. Isso também leva ao problema 

de como preservar os documentos digitais, mantendo-os acessíveis para as 

gerações atuais e futuras. 

Segundo Sant’Anna (2002, p. 35), 

apesar de não prover a longevidade oferecida pela microfilmagem com 
qualidade para preservação (aproximadamente 500 anos), a grande 
vantagem da digitalização é a facilidade de disponibilização das imagem e 
informações dos documentos, utilizando as tecnologias de bibliotecas 
digitais, poupando os originais do manuseio. 

 A abordagem mais utilizada para se preservar informações de documentos 

digitais de uma possível ausência das tecnologias envolvidas é a reprodução em 

papel, os papéis e métodos de impressão utilizados também têm vida útil limitada e 

deve-se considerar também que a impressão de documentos multimídia é 

teoricamente impossível. 

Segundo o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, Reprografia significa 

"Conjunto de técnicas que permitem reproduzir um documento." seja essa 

reprodução por meio de microfilmagem, foto cópia, digitalização, etc. 

Produzir cópia impressa do arquivo digital é a solução de preservação 

simples, que pode resultar em produto bem padronizado com expectativa de vida de 

centenas de anos (NLA, 2003), essa estratégia poderia fixar o objeto como um todo, 

preservar o conteúdo e, de certa forma, o leiaute.  

Os arquivos de papel, com os processos originais, se inviabilizaram por 

ocuparem espaço demais e, por conseqüência, implicarem altos custos de locação 

de imóveis; e por serem de difícil recuperação, o que demanda um batalhão de 

pessoal, cada vez mais caro. O problema da segurança é muito crucial, porque uma 

folha arrancada ou um processo furtado é muito difícil de ser reposto. 

A reprodução em microfilme garante, se este for gerado com qualidade e 
devidamente preservado, acesso às informações contidas por cerca de 
meio milênio. Sabe-se, contudo, que a reprodução a partir de um microfilme 
é de qualidade inferior à reprodução a partir do original e o problema do 
documento multimídia permanece. (SANt’ANNA, 2002, p. 40). 



Análise e discussão dos resultados 101 

O estudo da UNESCO (NLA, 2003, p. 6), 

aponta ainda para a questão do copyright, incluindo copyright do software 
necessário para acessar a informação em formato digital. Extensa lista de 
direitos autorais pode estar vinculada à combinação de objetos de diversas 
fontes e, talvez, seja necessário desenvolver acordos internacionais sobre o 
"princípio do direito de copiar para preservar". 

A microfilmagem resolve alguns dos problemas acima referidos, mas foi 

superada pela própria tecnologia que a introduziu. Os microfilmes têm longa duração 

mas requerem temperatura climatizada, ar purificado e utilizam maquinaria obsoleta, 

o que dificulta a reposição de peças e a aquisição de aparelhos novos.  

 As técnicas digitais, ainda pouco usadas para que se tenha uma opinião 

solidamente fundamentada, apresentam-se como algo de extraordinário potencial, 

sem que se vislumbre nada que venha a inviabilizar sua utilização generalizada. 

No Brasil a regra geral sobre direito de reprodução é a lei nº 9.610, 

sancionada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Para as unidades de 

informação, a definição de publicação, constante do art. 5º, é primordial: "I - 

publicação - o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento 

do público, com o consentimento do autor, ou de qualquer outro titular de direito de 

autor, por qualquer forma ou processo". 

 Preservar significa copiar de alguma maneira, e o artigo 5º desta lei define 
reprodução como: 

  "VI - a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística ou 
científica ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo 
qualquer armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos 
ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido". 

Já o art. 29 afirma que depende de autorização prévia e expressa do autor a 

utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como "I - a reprodução parcial ou 

integral [...]", e o art. 33 completa mostrando que ninguém pode reproduzir obra que 

não pertença ao domínio público, a pretexto de anotá-la, comentá-la ou melhorá-la, 

sem permissão do autor. 

No caso do armazenamento de documentos digitais em bases de dados, a 
lei 9.610 confirma a determinação existente de que depende da autorização 
prévia do autor, pelo fato de, ao serem incluídos, transformar-se em uma 
forma de disseminação e reprografia (GANDELMAN, 1997, apud 
ARELLANO, 2008, p. 175). 
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4.2 Critérios de preservação digital em arquivos   

 Planejamento da preservação determinam que procedimentos devem ser 

praticados para evitar obsolescência tecnológica e danos físicos que possam 

acarretar perdas de informação de documentos digitais. O objetivo é garantir as 

condições técnicas, gerenciais e materiais para preservar informações digitais 

durante o período que a organização dela precisar.  

 Para a preservação digital de documentos em arquivos são necessárias 

ações como a preservação tecnológica, a migração, a emulação, o encapsulamento, 

adoção de padrões e protocolos, adoção de política de gestão documental e 

tecnológica, controle público de legitimidade, além de uma política pública que inclua 

pesquisa científica, assim como ações por partes de arquivos, em todos os níveis. 

Isso dependerá de legislação apropriada. 

 Alguns esboços de critérios encontravam-se presentes na preservação digital 

que focalizavam: 

•  o controle físico e intelectual dos materiais para garantir sua preservação a 

longo prazo, com credenciamento de formatos de arquivos requeridos; 

• a padronização de estratégias de migração, validação de dados e 

especificações normativas para mídia física;  

• a padronização no uso de metadados de preservação. 

 A maioria das propostas de critérios menciona a influência do modelo de 

referência OAIS/SAAI, Sistema de Arquivamento Aberto de Informação, assim como, 

também, elas apresentam um conjunto de critérios para o planejamento de 

repositórios digitais. No centro dessas propostas, a maioria proveniente da área 

arquivística, já estava contido o conceito de arquivos ou repositórios digitais 

confiáveis. A confiabilidade vem diretamente do princípio arquivístico de custódia 

responsável. 

 Segundo Ferreira (2006) os dois modelos de referência reconhecidos 

internacionalmente para serem seguidos pelos sistemas de gerenciamento de 

informação científica em objetos digitais são OASIS e TDR. Com base neles 

estabeleceu-se o conjunto de critérios que englobam os aspectos gerenciais e 

institucionais necessários para o funcionamento desses sistemas. 



Análise e discussão dos resultados 103 

 Inarelli cita na figura 19 os 10 mandamentos da preservação digital:  

 
 

Figura 19  - 10 mandamentos da preservação digital.21 

4.3 Políticas de preservação digital em arquivos 

Uma política de preservação digital implica aplicar procedimentos que podem 

ser aceitos como estratégias de preservação, como: a compatibilidade de hardware, 

software e migração dos dados, entre outros, observando a integridade do conteúdo 

intelectual a serem preservados, os custos envolvidos, o desenvolvimento de uma 

política de seleção e as questões sobre o direito autoral. 

Uma política de preservação deverá descrever claramente as estratégias 
adotadas para assegurar a preservação dos materiais a cada um dos níveis 
de abstração a que estes podem ser considerados: físico, lógico e 

                                                 
21 Fonte: INARELLI, (2008, p. 11). 
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conceitual, mas também a níveis superiores, como o social, o econômico e 
o organizacional. (FERREIRA, 2006, p. 66). 

Para Sayão (2010, p. 130), cada classe de objetos digitais exprime o conjunto 

de propriedades significativas que serão asseguradas pelo repositório. A definição 

de uma política de preservação envolve todas as facetas do repositório:  

• criação de política de avaliação e seleção de materiais; 

• identificação de esquemas de metadados apropriados; 

• identificação de estratégia de preservação adequada a cada classe de 

objetos digitais; 

• planos de sucessão; 

• modelos sustentáveis de financiamento; 

• desenvolvimento de expertise; 

 

Durante o planejamento da preservação deve-se definir a intensidade das 

medidas de preservação e o custo benefício da preservação (SAYÂO, 2010, p. 130): 

• seleção: o que vai ser preservado; 

• criticidade: importância dos documentos digitais para o desempenho das 

atividades da organização; 

• longevidade operacional: tempo de vida operacional atribuído ao abjeto digital 

(ex: tabela de temporalidade); 

• risco aceitável pela organização: avaliação pela organização do grau de risco 

aceitável de perdas ou obsolescência dos objetos digitais 

 

Para Sayão (2011, p. 46), reconhecido o caráter efêmero da informação 

digital, é necessário uma política mínima de preservação digital: 

• criar diretrizes, políticas e normas que o governo e empresas possam usar 

para assegurar a longevidade dos registros digitais.  

• promover o uso de padrões e protocolos abertos, estáveis e de uso amplo. 

Adotar padrões na criação, armazenamento e transmissão de documentos 

digitais. 

• monitorar o surgimento de novos padrões e migrar quando necessário. 

Arquivos digitais devem manter-se à frente do desenvolvimento de padrões e 
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garantir que a sua própria estrutura estejam em conformação com os padrões 

largamente adotados. 

• aplicar procedimentos e estratégias de gestão documental quando da criação, 

tratamento, transmissão e preservação de documentos em formatos digitais. 

Desenvolver planejamento de longo prazo. 

• definir critérios para seleção do patrimônio digital, pois nem tudo poderá ser 

salvo.  

• desenvolver modelos de custo e de minimização de riscos das conversões.  

• uso e o estabelecimento de melhores práticas; conhecer as experiências, 

manuais de procedimentos, especificações, requisitos, desenvolver manuais, 

entre outros. Para ajudar os profissionais de informação do futuro, precisamos 

de métodos para organizar a informação digital hoje. 

• aplicar as técnicas apropriadas de preservação digital respeitando as 

especificidades de cada problema, pois não há até agora solução genérica ou 

solução que funcione em grande escala. (SAYÃO, 2011, p. 46). 

• cada instituição deve desenvolver seu próprio plano de migração baseado: na 

natureza do material digital adquirido/gerenciado; nas necessidades, 

expectativas e habilidades do usuário e na capacidade técnica 

interna.Monitorar as inovações tecnológicas para a área e validar as novas 

tecnologias quando apropriado. 

• manutenção e migração são muito mais complicadas quando a organização 

não usa padrões e métodos de gestão. 

• apoiar o uso de instrumentos oriundos da tecnologia da informação e de 

ampla aceitação que garantam a integridade, a confiabilidade, a privacidade e 

a autenticidade dos documentos digitais, e que os proteja contra acidentes e 

intervenções não autorizadas: criptografia, assinatura digital, certificação 

digital. 

• desenvolver uma agenda nacional de pesquisa para a preservação e 

longevidade digital alinhada com as principais iniciativas internacionais. 

• dispor de um corpo de leis que garanta a proteção do patrimônio digital e o 

seu reconhecimento como valor de prova: depósito legal, direitos autorais. 

Fortalecer e instrumentalizar em termos de equipamentos, metodologias e 

pessoal especializado, os arquivos para que possam desempenhar um papel 
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ativo e de liderança na gestão da preservação digital dos documentos, 

principalmente os sob suas custódias. 

• definir estratégias e políticas públicas para a preservação do patrimônio 

digital: alocação de recursos; diretrizes e ordenamento; conscientização da 

sociedade. 

• recursos humanos: educação e treinamento para a preservação digital; 

inclusão nos currículos das escolas de arquivologia, biblioteconomia e 

informática. Alianças e cooperação: estabelecer pactos de cooperação entre 

governo, editores, indústria de TI, bibliotecas, arquivos, museus, universidade, 

instituto de pesquisa... 

• metadados: incentivar o uso de estruturas padronizadas de metadados 

orientadas para a gestão da preservação digital e para a acessibilidade dos 

documentos digitais. 

• acesso: por fim o mais importante: garantir acesso aos estoques de 

informações digitais de valor contínuo às suas respectivas comunidades alvo. 

Não menos importante, garantir que essa informação – enquanto válida – 

permaneça compreensível para esta comunidade. (SAYÃO, 2011, p. 46). 

Não obstante, para além da definição de uma política de preservação e do 
estabelecimento de estratégias de preservação adequadas, é fundamental 
adotar um sistema de arquivo digital, i.e. um repositório capaz de albergar 
os objetos, bem como facilitar a implementação dessas políticas e 
respectivas estratégias de preservação. (FERREIRA, 2006, p. 67). 

Para Fadel; Grácio (200-, p. 03), dentre os vários aspectos que envolvem a 

preservação digital, pode-se destacar: 

• definição dos objetivos da instituição: a definição desses objetivos é 

fundamental para o entendimento de quais informações devem ser 

preservadas; 

•  seleção: definição do que deve ser preservado, baseado nos objetivos da 

instituição, minimizando a existência do lixo digital (informação preservada e 

sem utilidade) e a sobrecarga do depósito digital; 

• estudo de experiências/iniciativas nacionais e internacionais: é importante a 

troca de experiências para minimizar os esforços da preservação;  

•  aspectos legais: ter ciência, de acordo com a legislação, do que pode e deve 

ser preservado e com fazê-lo; 
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•  direitos autorais: é uma questão legal, ou seja, como preservar os direitos 

autorais do autor da informação;  

• utilização de Repositórios Digitais: existe um consenso entre estudiosos da 

preservação que a utilização de repositórios digitais tem um papel importante 

na preservação digital; 

• autenticidade: pode ser entendido como a capacidade de identificar 

elementos que permitam definir se um objeto digital é autêntico ou não; 

• necessidade de tecnologias de hardware e software apropriadas para o 

armazenamento e recuperação do objeto digital (infra-estrutura);  

• necessidade de recursos financeiros: a preservação é uma atividade que 

exige um investimento financeiro;  

• política de investimentos continuada e de longo prazo: os custos da 

preservação devem fazer parte do orçamento da instituição;  

• definição do tipo de suporte a ser utilizado (on-line ou off-line), com testes 

permanentes e atualização dos mesmos;  

• controle de variáveis ambientais (tempo de uso do suporte, temperatura, 

umidade, qualidade do suporte, manipulação, homem);  

• equipe multidisciplinar: necessidade de profissionais preparados para as 

atividades de preservação (Ciência da Informação, Biblioteconomia, 

Arquivologia, Área Jurídica, Administração, Informática e outros);  

• estratégias: adoção de estratégias de preservação bem definidas para cada 

tipo de objeto digital;  

• utilização de metadados de preservação. 

 

 A política de backup é o primeiro passo para a preservação dos documentos 

digitais, pois ela garante de forma íntegra e confiável a restauração dos dados 

digitais registrados em sistemas de informações, diretórios de arquivos etc. Foram 

apresentadas algumas dicas para a política de preservação de documentos porém, 

a política deve ser estudada e definida pela empresa conforme suas  definida pela 

empresa conforme suas necessidades. 

O custo do arquivamento da mídia digital não tem sido efetivamente 
avaliado devido: a rapidez com que seus formatos e ferramenta ficam 
obsoletos, a capacidade de armazenamento que aumenta em cada nova 
geração de produtos de informação. O mercado não pagará por mídias para 
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arquivamento em longo prazo enquanto essa marcha progressiva continue. 
(ARELLANO, 2008, p. 17). 

Deve-se então, copiar os registros em novas mídias enquanto eles estiverem 

legíveis, o mesmo vale para registros não digitais, contudo deve ser considerada a 

obsolescência assim como a vida física dos objetos.  

4.4  Necessidades de preservação de documentos digitais em arquivos 

 As estratégias apresentadas nesta pesquisa são resultado do estudo das 

principais propostas de requisitos, padrões e normas encontradas na literatura das 

áreas da ciência da informação e arquivologia.  

 A partir da pesquisa apresentada pode-se perceber que o levantamento 

bibliográfico deste estudo informou as ações atuais de estratégias de preservação 

de documentos digitais em arquivos. Estes conhecimentos são importantes na área 

da arquivologia, visto que essas ações de preservação permitem que a 

documentação ainda possa continuar a ser utilizada em longo prazo, como fontes de 

informações confiáveis. 

 A respeito das estratégias que são apontadas na literatura como sendo as 

viáveis para preservação digital, o que se percebe é que a manutenção da 

disponibilidade e a reprodução sem perda de informações ainda não são viáveis nas 

estratégias disponíveis.  

A preservação digital é um assunto complexo e recente e não se atem 

somente ao estudo das mídias, técnicas de backup, técnicas de migração e técnicas 

de autenticação, etc. Este assunto deve ser estudado de forma interdisciplinar 

cabendo aos profissionais da informação a garantia da preservação e manutenção 

do documento digital de forma íntegra e autêntica. 

Neste trabalho, apenas se consideraram a emulação e a migração como 

estratégias efetivas de preservação da informação digital não só porque ambas  

assumem ênfase  neste contexto mas também porque se revelam as ações mais 

capazes.  

O valor relativo destas duas estratégias parece ter  dominado  a discussão, 
desde meados dos anos 90, sobre que estratégia de preservação a se 
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utilizar. A mais-valia de cada uma delas foi medida em função da sua 
capacidade de manter a aparência e funcionalidade ou da sua capacidade 
de preservar apenas as propriedades significativas. (BIA e SÁNCHES, 2002 
apud FERREIRA, 2011).  

Os defensores da emulação argumentam que esta estratégia é a única que 

garante a preservação do documento digital, mantendo-se a sua aparência e 

funcionalidade, pois converte o ambiente tecnológico que permite  lê-lo  no  seu 

estado original. 

Os entusiastas da migração invocam o fato de esta estratégia permitir 
converter o  documento original para que  este  funcione nos sistemas 
novos  (mantendo as suas propriedades significativas), o que torna o 
processo de recuperação e acesso ao item mais rápido.  No entanto, ambas 
as estratégias se encontram sob a mesma ameaça: a obsolescência. À 
semelhança do que acontece com os emuladores, também os formatos de 
destino do processo de migração tornar-se-ão, mais cedo ou mais tarde, 
obsoletos. Deste modo, a emulação da tecnologia, bem como a migração da  
informação, pode  tornar-se num "cuento de nunca acabar",  de emular a 
emulação da emulação, de migrar a migração da migração…(BIA e 
SÁNCHES, 2002 apud FERREIRA, 2011).  

As adoções das estratégias devem resultar de uma decisão ponderada e 

baseada em vários fatores, nomeadamente o tipo de objeto digital a preservar e 

quais as propriedades do objeto que se pretende preservar, o foco da preservação 

deslocou-se, da preocupação em preservar a cadeia de  bits  que constituem o 

objeto digital para a preocupação em preservar o seu conteúdo.  

A comunidade mais pragmática da preservação digital concentrou-se  nesta  
nova perspectiva.  É preciso, antes de mais, preservar o acesso e não 
apenas o objeto digital ou suporte que o contém. O acesso corresponde não 
só à capacidade de encontrar e recuperar um item, mas também à 
capacidade de usar, ver, ouvir, interagir, exibir e fazer correr o objeto digital  
para que os utilizadores possam satisfazer as sua necessidades 
informativas (BRADLEY, 2007, p. 154 apud FERREIRA, 2011). 

Lee et al. (2002, p. 102 apud Ferreira 2011), citam no (Quadro 1) uma seleção 

das estratégias de preservação digital e suas indicações de uso.  
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Quadro 1 - Ações e estratégias de preservação digital e suas indicações de uso.22 

 

A escolha de ação/estratégia a aplicar deve ter em conta a dimensão do 

objeto digital que se pretende  preservar. As opções variam entre: preservar a sua 

dimensão física (acondicionamento, manuseamento e boas práticas adequados,  

refrescamento e preservação da tecnologia) para garantir a sua preservação das 

dimensões lógica e conceitual; preservar a sua dimensão lógica quando as ações 

anteriores não se revelem eficazes (emulação, encapsulamento)  e  preservar a sua 

dimensão conceitual  (migração),  ou seja, apenas o conteúdo objetivo último de 

todas as ações/estratégias.  

No capítulo posterior, far-se-á um fechamento das deduções explanadas até 

aqui, expondo de forma clara e ordenada as conclusões finais acerca dos objetivos 

desta pesquisa, seus problemas e recomendações desta pesquisa.

                                                 
22 Fonte: FERREIRA (2011). 



5 CONCLUSÃO 

 Não existe consenso quanto às melhores estratégias e metodologias a serem 

empregadas num plano de preservação digital, pois nenhuma medida singular é 

capaz de atender todos os requisitos de todos os tipos de materiais digitais. No 

entanto, quanto mais a gestão de recursos digitais estiver em conformidade com 

padrões e boas práticas, maior probabilidade haverá da sustentabilidade do 

patrimônio. Embora o conhecimento e a experiência que existem hoje não sejam 

capazes de garantir a durabilidade dos materiais digitais, a adoção de planos de 

preservação digital, mesmo que básicos, se faz necessária. 

 O esforço para a preservação digital é justificado pela importância que a 

informação exerce na sociedade. Concluiu-se que muitas são as ações neste 

sentido, mas que ainda não existem consensos no que diz respeito às técnicas e 

metodologias utilizadas, apesar do número de estratégias de preservação ser 

crescente, nenhuma destas foi até ao momento universalmente aceita. Um dos 

grandes desafios está na criação de ambientes organizacionais apropriados para a 

ação. 

 Na área da arquivologia existe ainda o desafio e estabelecer padrões, 

políticas e estratégias para as melhores práticas de arquivamento digital. Há a 

necessidade de se trabalhar com padrões técnicos mínimos (homogêneos), como 

padrões de resolução para captura digital que permitam adequada visualização. O 

Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), nesse sentido, está lançando uma 

Recomendação para Digitalização de Documentos Arquivísticos Permanentes.  

 A preservação de hardware se mostra inviável, sobretudo no que diz respeito 

ao acesso restrito à informação que pode ser consultada somente no local físico 

onde estão os hardwares preservados. 

 Acredita-se que estratégias como a emulação e o encapsulamento são ainda 

muito caras e difíceis para se manter, já que exigem um maior aporte tecnológico, 

além de especialistas comprometidos com o processo da representação estrutural e 

detalhes da interpretação do documento pelos softwares e hardwares. 

 Preservar é uma medida de segurança que permite a transferência da 

informação para gerações futuras. A preservação em longo prazo de documentos 

digitais, no entanto, é um tema complexo, com questões ainda não definidas. Apesar 
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da existência de várias estratégias, e que algumas possam ser mais viáveis que 

outras, ainda não há provas conclusivas que comprovem a eficácia de nenhuma 

delas para longo prazo. 

 A partir da literatura utilizada, percebe-se que a prática da preservação digital 

constitui-se ainda em parte de um ideal que se pretende alcançar, a preservação 

digital em arquivos implica um compromisso de investimento ao longo de todo o ciclo 

de vida do documento que, se não respeitado por um curto período que seja, pode 

resultar em perdas irreversíveis e tornar todo o esforço despendido. 

 Das estratégias de preservação apresentadas, ressalta-se que a migração 

juntamente com a emulação, são as estratégias que mais evoluíram e que mais 

estão sendo utilizadas, Ferreira (2011), apesar da emulação ser uma estratégia 

muito cara, necessitando da criação de um ambiente de software e hardware 

exatamente igual ao original. 

O refrescamento é uma estratégia que deve ser aplicada principalmente em 

função da obsolescência dos suportes e do hardware necessário para sua escrita e 

leitura. 

 É necessário que as instituições arquivísticas adotem estratégias de 

preservação digital em suas políticas, para cada tipo de objeto digital, avaliando-as 

periodicamente para determinar qual a melhor estratégia a ser implementada de 

acordo com as tecnologias existentes naquele momento.  

 Entre a maioria dos autores citados, é consenso a necessidade do 

desenvolvimento de elementos de descrição que possam descrever todo o histórico 

das estratégias aplicadas aos objetos digitais, para que o mesmo possa ser 

entendido no futuro pelos novos ambientes tecnológicos. Nesse sentido, a criação 

de metadados específicos de preservação e que registrem todas as estratégias 

aplicadas é apontada como a melhor solução. 

 Os profissionais das áreas documentais podem e devem procurar trabalhar 

em conjunto com especialistas em tecnologia para levar adiante as ações 

necessárias, assumindo uma postura pró-ativa diante da necessidade de 

providências para a preservação de documentos arquivístivos digitais, encontrar e 

propor às soluções cabíveis a altura do desafio que a sociedade do conhecimento 

moderno impõe.  

 Para se atingir o objetivo de preservar documentos digitais, são necessárias 

ações por parte de arquivos, como a preservação tecnológica, a migração, a 
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emulação, o encapsulamento, entre outras estratégias, assim como a definição e a 

adoção de padrões e protocolos de política de gestão documental e tecnológica, 

com controle público de legitimidade, além de uma política pública que inclua a 

pesquisa científica, mas também ações por partes de arquivos. 

 Esta pesquisa bibliográfica pretende servir como base para estudos mais 

aprofundados na área e contribuir para as investigações das transformações que os 

sistemas de informação vêm enfrentando. A utilização de padrões abertos e 

metadados têm-se mostrado um fator fundamental, proporcionando facilidades para 

a gestão, recuperação e utilização da informação digital, bem como para a adoção 

de estratégias como migração e emulação. Este é um caminho que deve ser 

percorrido pelas organizações responsáveis pela preservação e disponibilização de 

documentos digitais. 
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A gestão arquivística de 
documentos digitais: relato de 
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Pesquisa internacional sobre 
documentos arquivísticos 
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Metadados para preservação digital 
e 
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de Pádua 

A preservação de documentos 
eletrônicos de caráter arquivístico: 
novos desafios, velhos problemas 

IP7N1_resumo
_thomaz.pdf 

Resumo, 4 p. 2005 

Thomaz , Kátia 
de Pádua 

A preservação de documentos 
eletrônicos de caráter arquivístico: 
novos desafios, velhos problemas 

Preservacao de 
documentos 
eletronicos.pdf 

Resumo, 1 p. 2005 

Thomaz , Kátia P.  Gestão e preservação de 
documentos eletrônicos de arquivo: 
revisão de literatura – parte 1 

AN-2005-
31.pdf 

Artigo, 23 p. 2005 

Thomaz , Kátia P.  Gestão e preservação de 
documentos eletrônicos de arquivo: 
revisão de literatura – parte 2 

AN-2006-
44.pdf 

Artigo, 18 p. 2006 

Pinto, Maria 
Manuela Gomes 
de Azevedo 

O novo paradigma da arquivistica 
no Brasil 

3090.pdf Resumo, 5 p.  

Ramalho,José 
Carlos; Miguel 
Ferreira; Rui 
Castro; Luis 
Faria; 
Francisco 
Barbedo; Luis 
Corujo 

XML e Preservação Digital Digpreserve.pd
f 

Artigo, 15 p.  

Seara, Everton 
Flávio Rufino 

Uma arquitetura OAI pata 
preservação digital utilizando redes 
Peer-to-Peer estruturadas 

Dissertação - 
Everton 
Rufino Seara 

Dissertação – 
89 p. 

2008 

 
 


