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“Em meio aos toros que desabam 

cantemos a canção das chamas!” 



RESUMO 

Expõe o crescente aumento da tecnologia e como isso afeta o documento digital. Trata 

dos documentos digitais, arquivísticos e arquivísticos digitais. Mostra como o formato 

de arquivo influencia a gestão de documentos arquivísticos. Destaca as vantagens dos 

formatos de arquivo abertos para a preservação. Evidencia as utilidades do PDF/A na 

área arquivística. Tem como foco levantar as recomendações de preservação digital que 

se apliquem aos documentos de arquivos textuais. Utiliza a literatura arquivística para 

fazer recomendações de preservação com base em determinados aspectos do documento 

arquivístico. 

 

Palavras-chave: Preservação digital. Arquivo digital.  Formato textual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Exposes the growing increase of technology and how it impacts digital records. 

Addresses digital, archival, and digital archival records. Shows how the file format 

impacts the archival records management process. Highlights open file formats 

advantages regarding preservation. Points out PDF/A values in the archival science 

field. Aims to assess digital preservation recommendations applicable to text files 

records. Uses archival literature to advise regarding preservation based on certain 

aspects of the archival record. 

 

Keywords: Digital preservation. Digital record. Text format. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A produção, o uso e a preocupação com a preservação da informação vêm 

marcando o cenário contemporâneo dos documentos digitais. Ferreira (2006) diz que “o 

universo da informação digital está a crescer incontrolavelmente e contabilizá-lo é uma 

tarefa titânica.”. Ferreira (2006) reitera que no mundo atual “é produzido um volume 

gigantesco de informação, registada e/ou transmitida sobre diversos suportes e 

formatos. Uma parte crescente desta informação é produzida, registada e transmitida em 

suportes e formatos digitais.”. 

Porém, com o crescente uso dos documentos em formatos digitais, a 

preocupação com a preservação se fez necessária. Arellano (2006) confirma que a 

“preocupação com o destino da informação em meio digital, arquivísticas ou não, se 

tornou o motivo pelo qual estratégias, normas, manifestos e estudos foram realizados 

nos últimos anos.”. Arellano (2008) acredita que tanto a arquivologia quanto a ciência 

da informação preveem “a descrição de documentos digitais como uma maneira de 

possibilitar o armazenamento e a recuperação da informação.”. 

De acordo com Ferreira (2006), as informações são frutos de suas produções 

culturais, sociais e/ou científicas, portanto, há a necessidade de preservação para 

garantir que as informações produzidas hoje sejam acessíveis posteriormente. 

Com a ascensão da tecnologia, Arellano (2006) prevê que “o campo de ação 

dos arquivistas caminha para cada vez mais perto das novas tecnologias, exigindo que 

esses profissionais se instrumentem com conceitos e técnicas que permitam a ação nesse 

novo paradigma.”. Gabriel Bevilacqua (2010) assegura que as ferramentas informáticas 

como parte da administração dos arquivos é uma realidade, e, por isso, “não é aceitável 

que o arquivista se furte da responsabilidade de desenhar suas próprias ferramentas de 

gestão, trabalhando ativa e conjuntamente com os mais variados profissionais da 

tecnologia da informação.”. 

 Usados amplamente por instituições, os documentos de arquivos textuais 

existentes podem ser armazenados em formatos variados, como, por exemplo, o formato 

PDF, PDF/A, ODF e outros, e possuem suas diferentes peculiaridades. O dicionário de 

terminologia arquivística define documento textual como sendo o "gênero documental 

que utiliza como linguagem básica a palavra escrita” (CAMARGO e BELLOTTO, 
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1996). Estes formatos de texto são encontrados em diferentes tipos de documentos, 

como memorandos, atas, ofícios, entre outros. 

 O Conselho Nacional de Arquivos (2012) diz que “os documentos 

arquivísticos digitais podem se apresentar na forma de texto, imagem fixa ou em 

movimento, áudio, base de dados, planilha e outras num repertório crescente de 

possibilidades.”. O CONARQ (2012) considera que “governos, organizações e cidadãos 

dependem do documento digital como fonte de prova e de informação, e para garantia 

de direitos”. 

 Os documentos digitais possuem um dinamismo muito grande. Rondinelli 

(2011) explica que esse dinamismo se dá pelas “possibilidades de interações com os 

usuários e com diferentes sistemas, impensáveis no mundo analógico”. 

São muitas as vantagens que os documentos digitais oferecem em relação 

aos documentos em papel.  Gandini, Salomão e Jacob (2013) exemplificam algumas 

delas sendo “maior celeridade em sua elaboração; transmissão imediata; capacidade de 

resistência ao envelhecimento e deterioração; arquivamento de forma simples e fácil 

recuperação de dados.”. 

Segundo o Conarq (2015) “as organizações públicas e privadas e os 

cidadãos vêm cada vez mais produzindo documentos arquivísticos exclusivamente em 

formato digital” e afirma que “governos, organizações e cidadãos dependem do 

documento digital como fonte de prova e informação, bem como de garantia de 

direitos”. 

Gandini, Salomão e Jacob (2013) afirmam que “com o uso constante da 

informática no quotidiano, mudanças em nossos hábitos serão verificadas, mostrando-

nos que somos capazes de nos adequar às situações novas, bem como à tecnologia que a 

cada dia se aperfeiçoa”. 

 Um grande exemplo de tipo de documento textual usado comumente em 

empresas é o memorando. Bellotto (2002) afirma que “a denominação memorando, em 

alguns meios administrativos, está sendo substituída por ‘correspondência interna’”.  

 Outro exemplo de documento muito usado em empresas é o ofício. O ofício 

é um documento informativo, e é um meio de comunicação do serviço público. Segundo 
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Bellotto (2002) “é pelo ofício que se mantém o intercâmbio de informações a respeito 

de assunto técnico ou administrativo, cujo teor tenha caráter exclusivamente 

institucional”. 

  Os objetos digitais são acessíveis por hardwares (máquinas) e softwares, 

sendo este último necessário para um funcionamento adequado do leitor de mídia para 

interpretar e traduzir os conteúdos. Dessa forma, Bodê (2008) afirma que “os objetos 

digitais têm uma forte dependência com todo esse aparato.”.  

Segundo o Projeto InterPARES (2008), “as entidades digitais são facilmente 

duplicadas, distribuídas, renomeadas, reformatadas ou convertidas, como também 

podem ser facilmente falsificadas sem deixar rastro.”. Bodê (2008) expõe que 

“alterações em documentos digitais não podem ser facilmente detectáveis. Se não 

houver travas de segurança que impeçam essas alterações, a princípio não será possível 

verificar se houve alteração ou o que foi alterado.”. 

Para o CONARQ (2012), a autenticidade é a “qualidade de um documento 

ser exatamente aquele que foi produzido, não tendo sofrido alteração, corrompimento e 

adulteração”. 

 O Conselho Nacional de Arquivos (2012) cita que:  

A autenticidade dos documentos arquivísticos digitais é ameaçada 

sempre que eles são transmitidos através do espaço (entre pessoas e 

sistemas o aplicativos) ou do tempo (armazenagem contínua ou 

atualização/substituição de hardware/software usados para armazenar, 

processar e comunicar os documentos) (CONARQ, 2012, p.1). 

 Citada por Arellano (2008), Chilvers (2000) acredita que menosprezar a 

preservação de conteúdos digitais pode acarretar na “perda de dados únicos e criar 

grande dispêndio financeiro, de tempo e recursos humanos para recriar tais dados, sem 

falar dos que já ‘nasceram digitais’, que podem também ser perdidos.”. 

Inarelli (2011) destaca que: 

Assim como a era da Sociedade da Informação nos traz uma 

facilidade imensa na geração de dados, informações e documentos, o 

mesmo acontece com a perda destas informações, pois a humanidade 

ainda não tem prática e nem experiência para a memória digital. 

Memória que está sendo perdida a cada dia em virtude da 

obsolescência das tecnologias, da deterioração das mídias digitais e 
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principalmente pela falta de políticas de preservação digital 

(INARELLI, 2007, apud INARELLI, 2011, p.81). 

De acordo com Sayão (2010) “a fragilidade estrutural da informação digital 

configura um dos maiores desafios a ser enfrentado pelos pesquisadores e profissionais 

das áreas de informação e de tantas outras áreas, neste começo de século”. Bodê (2008) 

acredita que “diferentemente de documentos em papel de boa qualidade ou o microfilme 

de guarda permanente, documentos digitais podem se tornar imprestáveis em uma 

década ou menos se os devidos cuidados não forem aplicados”. A aplicação de 

estratégias de preservação para documentos digitais, segundo Arellano (2004), é uma 

prioridade, pois “sem elas não existiria nenhuma garantia de acesso, confiabilidade e 

integridade dos documentos a longo prazo.”. 

Para Sayão (2010) um dos maiores problemas da informação digital é o 

perigo de uma amnésia digital, e que “a ameaça de uma era de esquecimento é causada 

basicamente por dois problemas que atingem fortemente os documentos digitais: 

obsolescência tecnológica e a fragilidade das mídias.”. 

Os arquivistas são os profissionais que, segundo Arellano (2006), 

“reivindicam o papel de curadores dos documentos arquivísticos que são produzidos ou 

acumulados por pessoas ou instituições” e que, por sua vez, “possuem relações, 

contexto e conteúdo diretamente ligados aos seus produtores, independente do suporte 

desses documentos”. Para Rondinelli (2002), os documentos eletrônicos exigem mais 

cuidados, pois “são constantemente ameaçados pela fragilidade do suporte e pela 

obsolescência tecnológica".  

Arellano (2008) expõe que: 

Os documentos digitais são frágeis e não existe segurança suficiente 

nos sistemas eletrônicos 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 

(ARELLANO, 2008, p.22). 

Cunha (2006) também explica que: 

O acelerado desenvolvimento dos suportes midiáticos, em especial os 

digitais, trazem novos desafios no que concerne a sua preservação a 

longo prazo, dado o desconhecimento do tempo de vida útil que estas 

mídias podem alcançar em perfeito estado de uso. Além disso, a 
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obsolescência dos softwares configura-se como um desafio a mais 

neste processo (CUNHA, 2006, p.2). 

Thomaz (2004) cita que “diferentemente dos formatos convencionais, os 

objetos digitais são acessíveis somente através de combinações específicas de 

componentes de hardware e de software”. Os softwares, assim como os hardwares, 

estão sendo modernizados frequentemente, e essa modernização traz problemas em 

longo prazo, como aborda Bodê (2008): 

Ler o conteúdo de um objeto digital muito antigo pode requerer o 

software antigo que foi utilizado e que pode já não estar mais 

disponível. Mais ainda, um determinado aplicativo, digamos um editor 

de texto, foi projetado para funcionar em um determinado sistema 

operacional, que, por sua vez, foi projetado para funcionar em 

determinado tipo de hardware. Assim, a necessidade de uso de um 

software antigo requer todo um aparato de outros softwares e 

hardwares específicos. Esse quadro pode inviabilizar o acesso a 

objetos digitais muito antigos (BODÊ, 2008, p.32). 

 Citada por Innarelli (2015), a Carta para a Preservação do Patrimônio 

Arquivístico Digital, publicada pelo CONARQ (2004), aborda o seguinte ponto: 

A preservação de longo prazo das informações digitais está seriamente 

ameaçada pela vida curta das mídias, pelo ciclo cada vez mais rápido 

de obsolescência dos equipamentos de informática, dos softwares e 

dos formatos (CONARQ, 2004, apud INNARELLI, 2015, p.136).  

Sayão (2010) completa que o que colabora consideravelmente para o 

aumento desse problema é “o fato dos meios de armazenamentos serem muito frágeis e 

extremamente suscetíveis à degradação física”. 

Sendo os meios de armazenamentos frágeis e os objetos digitais acessíveis 

apenas por intermédio de programas computacionais, a preocupação quanto à 

recuperação da informação em longo prazo torna-se evidente.  

Existem problemas que são comuns a todos os documentos digitais, como a 

obsolescência da mídia, e existem também alguns problemas de determinados tipos de 

documentos digitais, como, por exemplo, os documentos multimídias. As características 

de imagem e/ou de som estão em constante comprometimento. Há uma maior 

possibilidade de problemas com os documentos multimídia devido às modificações e 

aperfeiçoamentos nos formatos de arquivo em que estão armazenados. Bodê (2008) 

afirma que “para cada formato de arquivo produzido por determinado software, existirá 
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uma especificação técnica”. Bodê (2008) explica que “um ponto crucial sobre formatos 

de arquivo e que está diretamente ligado aos problemas com sua preservação se refere 

ao fato de se tratar de um formato proprietário ou não”. 

Diante de tamanha dificuldade, e dada a importância dos documentos 

arquivísticos textuais, surge o questionamento: Quais são os meios mais adequados de 

preservação da informação arquivística em diferentes formatos textuais visando o 

acesso em longo prazo?   
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 Para o Conselho Nacional de Arquivos (2004),  

As organizações públicas e privadas e os cidadãos vêm cada vez mais 

transformando ou produzindo documentos arquivísticos 

exclusivamente em formato digital, como textos, bases de dados, 

planilhas, mensagens eletrônicas, imagens fixas ou em movimento, 

gravações sonoras, material gráfico, sítios da internet, dentre muitos 

outros formatos e apresentações possíveis de um vasto repertório de 

diversidade crescente. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 

2004, p.1). 

 Segundo Gabriel Moore (2010), 

Os documentos de arquivo são a garantia mais completa e 

representativa da permanência das ações, realizações e 

empreendimentos humanos através do tempo. Tal caráter e qualidades 

únicas tornam o documento de arquivo indispensável e natural no 

funcionamento de qualquer organização. Sem dúvida, apenas o 

arquivo é capaz de viabilizar uma visão retrospectiva conjuntural e em 

perspectiva da experiência acumulada de uma organização ou 

indivíduo. É essa qualidade única e intrínseca que torna o arquivo 

fonte de informação por excelência de qualquer tentativa de 

entendimento e construção de conhecimento pautado na realidade de 

uma organização e pessoa (MOORE, 2010, p.1). 

 Com a crescente da tecnologia, as organizações atuais têm se adaptado 

aos documentos digitais. Arellano (2004) afirma que “na preservação de documentos 

digitais, assim como na dos documentos em papel, é necessária a adoção de ferramentas 

que protejam e garantam a sua manutenção”, como também a sua autenticidade e 

fidedignidade.   

Para Paes (1997),  

A tecnologia rompeu com os esquemas tradicionais relacionados com 

a informação e com o documento, como resultado dos avanços obtidos 

na área das comunicações, da utilização de novos equipamentos e 

materiais distintos dos convencionais (o pergaminho e, 

principalmente, o papel), tais como: filmes, vídeos, fitas áudio-

magnéticas, documentos informáticos etc. (PAES, 1997, p.158). 

Arellano (2008) informa que as organizações, dente elas as universidades, 

bibliotecas e arquivos, aumentaram os seus repositórios de documentos eletrônicos, 

precisando, então, de uma preservação específica. 
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Desse modo, cada vez mais as instituições precisam se adequar às 

necessidades impostas pela preservação de documentos arquivísticos digitais para a 

garantia de sua fidedignidade e a aplicação de estratégias de preservação para 

documentos digitais é imprescindível. Na ausência delas, não há garantia de acesso, 

confiabilidade e integridade dos documentos em longo prazo.  

 A deterioração e a obsolescência tecnológica tornam os suportes das 

informações digitais mais vulneráveis. Por essa razão, Ferreira (2011) afirma que: 

Considerar a preservação da informação digital é, por ventura, mais 

importante do que considerar a preservação da informação analógica, 

não só pelo valor económico que lhe está associado, mas também 

porque a sua especificidade exige ações e estratégias de preservação 

contínuas e mais complexas (FERREIRA, 2011, p.7). 

 A preservação de documentos é de grande importância por existir um 

patrimônio a ser cuidado. A preservação de documentos é, também, a salvaguarda da 

identidade cultural de uma nação. A presente pesquisa é relevante ainda por abordar os 

formatos textuais, que são largamente utilizados em organizações. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivos Gerais 

 

Elaborar um quadro sistemático com diretrizes a serem consideradas para fins de 

preservação digital envolvendo os formatos textuais de documentos digitais.  

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Descrever o que são documentos arquivísticos digitais 

 Descrever o que são Formatos de Arquivo 

 Descrever as recomendações de preservação digital que se apliquem aos 

documentos de arquivos textuais; 
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4. METODOLOGIA 

 

   A metodologia da pesquisa é a apresentação das técnicas que serão 

utilizadas para a coleta e análise dos dados; para Kauark (2010) é a “explicação 

minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda ação desenvolvida no método do trabalho 

de pesquisa.”. 

 Para Silva e Menezes (2005), 

A elaboração de um projeto de pesquisa e o desenvolvimento da 

própria pesquisa, seja ela uma dissertação ou tese, necessitam, para 

que seus resultados sejam satisfatórios, estar baseados em 

planejamento cuidadoso, reflexões conceituais sólidas e alicerçados 

em conhecimentos já existentes (SILVA e MENEZES, 2005, p.9). 

 Segundo Silva e Menezes (2005), o êxito em uma pesquisa se dá pelo 

“procedimento a ser seguido, do seu envolvimento com a pesquisa e de sua habilidade 

de escolher o caminho para atingir os objetivos da pesquisa.”, ou seja, adotar uma 

metodologia significa escolher um caminho. 

O caminho escolhido foi a pesquisa exploratória, pois, segundo Gil (1999), 

citado por Andrade (2002), a pesquisa exploratória proporciona uma visão geral acerca 

do fato a ser pesquisado. Segundo Raupp (2003), abordar um determinado assunto de 

pesquisa tem como finalidade agregar conhecimentos já estabelecidos e inserir 

particularidades antes não vistas. 

Raupp (2003) afirma que “os procedimentos na pesquisa científica referem-

se à maneira pela qual se conduz o estudo e, portanto, se obtêm os dados”. 

Considerando o ambiente em que o trabalho se aplica, o procedimento usado será a 

pesquisa bibliográfica. 

Como explica Raupp (2003), 

O material consultado na pesquisa bibliográfica abrange todo 

referencial já tornado público em relação ao tema de estudo, desde 

publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 

monografias, dissertações, teses, entre outros. Por meio dessas 

bibliografias reúnem-se conhecimentos sobre a temática pesquisada. 

Com base nisso é que se pode elaborar o trabalho monográfico, seja 

ele em uma perspectiva histórica ou com o intuito de reunir diversas 

publicações isoladas e atribuir-lhes uma nova leitura (RAUPP, 2003, 

p.87). 



23 
 

 Quanto à abordagem do problema, a pesquisa é caracterizada como 

qualitativa, uma vez que, Richardson (1999), citado por Raupp (2003), menciona que 

“os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 

complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, 

compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais”. 

A pesquisa bibliográfica é fundamentada em livros de autores renomados da 

Arquivologia, bibliografia recomendada pela orientadora, periódicos do Portal Capes 

que é uma “biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições de ensino e 

pesquisa no Brasil o melhor da produção científica internacional” (PORTAL CAPES), e 

artigos que abordem integralmente ou parcialmente as questões apresentadas na 

pesquisa. 

A pesquisa bibliográfica foi feita com as seguintes palavras-chave: 

documentos digitais, documento arquivístico, documentos arquivísticos digitais, 

preservação digital, preservação de documentos digitais, formatos de arquivo, 

documento textual.  

Com o resultado da análise, será realizado um quadro, não exaustivo, com 

recomendações de preservação digital do documento arquivístico envolvendo formatos 

de documentos textuais, para fim de preservação de documentos em longo prazo.  

A pesquisa tem como foco fazer a abordagem da preservação digital de 

documentos textuais, portanto, mesmo que uma parte das medidas de preservação 

digital se aplique especificamente a, por exemplo, documentos hipermídia e multimídia, 

elas não serão levantadas, pois estão fora do escopo dessa pesquisa. 

Os passos metodológicos adotados foram: 

 Levantar o que são documentos digitais; 

 Levantar o que são documentos arquivísticos; 

 Levantar o que são documentos arquivísticos digitais; 

 Levantar o que são Formatos de Arquivo 

 Levantar as recomendações de preservação digital que se apliquem aos 

documentos de arquivos textuais; 

 Elaborar o quadro sistemático de acordo com critérios pré-definidos. 
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5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

5.1 Documentos digitais 

 

 De acordo com o Conarq (2008) um documento digital é um “documento 

codificado em dígitos binários, interpretável por meio de sistema computacional”. O 

Conarq (2008) também fornece alguns exemplos de documentos digitais, como “textos, 

imagens fixas, imagens em movimento, gravações sonoras, mensagens de correio 

eletrônico, páginas web, bases de dados”. 

As características essenciais dos documentos digitais, segundo Bodê (2008), 

são a “legibilidade por máquinas, independência entre suporte físico e sua 

correspondente mensagem e o fato de serem codificados em linguagem binária digital”. 

Rondinelli (2011) aponta que o dinamismo é um diferencial quando se trata 

de documentos digitais, e que “tal dinamismo implica em possibilidades de interações 

com os usuários e com diferentes sistemas, impensáveis no mundo analógico”. 

Gandini, Salomão e Jacob (2013) abordam a facilidade de manuseio dos 

documentos digitais, e expões que “as organizações estão substituindo o papel pelo 

armazenamento eletrônico de documentos em redes, permitindo cada vez mais agilidade 

na obtenção da informação”. 

 O Arquivo Nacional (2015) expõe que o documento digital “facilita a 

criação, processamento, transmissão e armazenamento dos documentos, trazendo 

inúmeras vantagens, como ampliação de produtividade, otimização do fluxo de 

trabalho, facilidade de gerenciamento e rapidez na recuperação dos documentos”. 

Alguns exemplos de documentos digitais são citados por Ferreira (2006), como 

“documentos de texto, fotografias digitais, diagramas vectoriais, bases de dados, 

sequências de vídeo e áudio, modelos de realidade virtual, páginas web e aplicações de 

software”.  

 Como aponta Bodê (2008), “para cada Formato de Arquivo produzido por 

determinado software existirá uma especificação técnica”.   

Estas especificações técnicas explicam, detalhadamente, como as 

sequências de bits no arquivo devem ser estruturadas e onde cada tipo 

de dado deve ser gravado. Para cada formato de arquivo haverá 

diferenças marcantes entre as especificações (BODÊ, 2008, p.35). 
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 Bodê (2008) salienta que “os formatos abertos de arquivo (aqueles em que o 

público tem acesso aos detalhes técnicos) são mais adequados para a preservação futura, 

pois as possibilidades de compreender o significado de sua estrutura de bits é maior.”. 

 Bodê (2008) afirma que um ponto importante na preservação em longo 

prazo é o “acesso público à especificação do formato de arquivo, o que também é 

conhecido como uso de formatos abertos de arquivo”. Bodê (2008) destaca a 

importância de expor que “todo formato de arquivo possui uma especificação, mas essa 

não é, necessariamente, de acesso público”. 

Arquivos gerados por software e suas correspondentes especificações 

técnicas são, em geral, produtos de uma indústria específica que busca 

lucros. Como corolário da disputa com a concorrência por produtos 

inovadores que atendam necessidades de mercado e assim 

alavancando, assim, os investimentos, as empresas comumente 

estabelecem mecanismos de proteção como segredos industriais 

(BODÊ, 2008, p.84). 

 A imensa maioria de produtos de software, incluindo a especificação dos 

formatos de arquivo, admite Bodê (2008), não têm seus detalhes técnicos divulgados ao 

público por razões comerciais. “É preciso ressaltar que os produtos com código aberto 

são uma novidade bastante recente no mercado e ainda minoria entre os produtos 

disponíveis”, acrescenta Bodê (2008). 

 Flores (2015), citando InterPARES (2007), caracteriza os padrões abertos – 

formatos de arquivos ou softwares – como “aqueles que possuem que suas 

especificações publicadas e disponibilizadas gratuitamente. Podendo significar que são 

amplamente utilizados e/ou livres de patentes.”. 

 Bodê (2008) garante que as vantagens na utilização de formatos de arquivo 

abertos se mostram ao “se prever a necessidade de desenvolvimento de softwares para 

leitura desses documentos no futuro. O trabalho de desenvolvimento pode ser até 

mesmo inviável caso não se conheça os detalhes técnicos de determinado formato de 

arquivo”.  

 Bodê (2008) informa que “no extremo oposto aos formatos de arquivo 

abertos, encontramos os formatos proprietários”, e Flores (2015) explica que “o padrão 

fechado transforma o documento em uma ‘caixa preta’, não havendo nenhuma 
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possibilidade de acesso às suas especificações por parte do acervo”. Bodê (2008) 

exemplifica o padrão fechado com o Microsoft Office 96: .doc, .xls e outros. 

 Bodê (2008) atenta para a importância de compreender que “um formato de 

arquivo com especificação proprietária não tem, necessariamente, sua especificação 

fechada ao acesso público.”. 

Formatos de arquivo bastante utilizados atualmente para a preservação 

digital, como o formato PDF ou o formato TIFF, são proprietários, 

apesar da estratégia dos fabricantes correspondentes de liberar o 

acesso à especificação do formato. Essa situação, apesar de menos 

ruim do que a de formatos proprietários com especificação protegida, 

como é o caso de quase todos os produtos da fabricante Microsoft, não 

é a ideal. Nada impede que os fabricantes decidam alterar sua 

estratégia e passar a não mais divulgar sua especificação ou, pelo 

menos, a especificação de novas versões a serem lançadas ou até 

resolverem liberar apenas parte das informações necessárias (BODÊ, 

2008, p.85). 

 Bodê (2008) reitera que a “especificação de formato de arquivo aberta” 

significa que o público em geral pode ter acesso aos detalhes técnicos correspondentes a 

determinado formato de arquivo, ou seja, “uma especificação aberta pode ser 

encontrada mesmo em casos onde o formato de arquivo é proprietário”. 

 O CONARQ (2004) recomenda sempre a adoção dos formatos abertos “por 

permitirem melhores condições de acesso e preservação em longo prazo, e uma menor 

dependência de software e hardware”. A dependência do software e do hardware pode 

implicar em mudanças na apresentação do documento, comprometendo o entendimento 

do objeto digital. 

 Ferreira (2006) expõe que há um conjunto de transformações que são 

necessárias para que haja o entendimento do objeto digital. Ferreira (2006), então, 

explica que “um objeto digital começa por ser um objeto físico, um conjunto de 

símbolos ou sinais inscritos num suporte físico”, como, por exemplo, disco rígido, CD, 

DVD, disquete. O suporte físico define o domínio dos símbolos a utilizar. 

 Ferreira (2006) descreve um exemplo de suporte físico: 

Uma fotografia digital pode encontrar-se inscrita numa vasta gama de 

suportes físicos. Os símbolos, ou sinais físicos, utilizados para 

representar essa fotografia num CD-ROM diferem substancialmente 

dos símbolos utilizados para representar num disco rígido. No 

primeiro, os símbolos utilizados são essencialmente pequenos orifícios 
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refletores dispostos em espiral sobre uma base de policarbonato. No 

segundo, são utilizados padrões magnéticos sobre um prato metálico 

(FERREIRA, 2006, p.22). 

 Ferreira (2006) afirma que o “objeto físico constitui aquilo que, geralmente, 

o hardware é capaz de interpretar”, e que “o hardware assume a responsabilidade de 

transformar os símbolos inscritos no suporte físico num conjunto de dados que o 

software será capaz de manipular” (FERREIRA, 2006).  

O conjunto de dados que o software será capaz de manipular encontra-

se geralmente organizado segundo as regras decretadas pelo software 

que foi utilizado para produzir o objecto digital. Essas regras ou 

estruturas de dados constituem aquilo que vulgarmente se designa por 

formato de um objecto digital (FERREIRA, 2006, p.22). 

 Ferreira (2006) afirma que “o software assume a responsabilidade de 

preparar objeto lógico para que este seja devidamente apresentado a um receptor 

humano.”. Então, segundo Ferreira (2016) “os sinais digitais manipulados no interior do 

computador são transformados em sinais analógicos que serão veiculados até ao 

receptor humano através de um periférico de saída”.  

 Ferreira (2016) diz que “a imagem que posteriormente se forma na mente do 

receptor constitui o que vulgarmente se designa por um objeto conceptual”: 

Os objectos conceptuais assumem formas ou concepções familiares 

aos seres humanos, (...) formas que existem no mundo real e que lhes 

são conhecidas, como livros, filmes ou fotografias. Do ponto de vista 

do ser humano, o objeto conceptual constitui aquilo que deve ser 

preservado. Não obstante, cada ser humano acaba por fazer uma 

interpretação individual do objeto recebido (FERREIRA, 2015, p.23).  

 Fazendo uma analogia, Ferreira (2006) mostra que quando um indivíduo é o 

emissor da informação, o objeto conceitual ganha forma no cérebro humano e é 

codificado numa linguagem como forma de comunicação. A linguagem poderá ser 

“transmitida ou armazenada num suporte físico adequado à sua retenção, passando 

inevitavelmente por um processo intermédio de codificação que transforma a linguagem 

‘humana’ em códigos binários capazes de ser processados pelo computador” 

(FERREIRA, 2006). 

Para que a preservação de um objeto digital seja possível, é necessário 

assegurar que todos os níveis de abstração anteriormente descritos se 

encontram acessíveis e interpretáveis. Se a cadeia de interpretação que 



28 
 

permite elevar um objeto digital desde o seu nível físico até ao nível 

conceptual for rompida, a comunicação deixa de ser possível e o 

objeto perder-se-á para sempre (FERREIRA, 2006, p.23). 

 Ferreira (2006) atenta para o fato de que “um mesmo objeto conceitual pode 

ser representado em diversos formatos lógicos”, e pode ser representado por diferentes 

formas físicas, como observado na Figura 1:  

 

Figura 1 – Cadeia de interpretação desde o nível físico ao nível conceitual. 

      

     Fonte: Ferreira, (2009, p.16). 

 Portanto, afirma Ferreira (2011), “uma fotografia – objecto conceptual – 

poderá ser codificada em formatos diversos (TIFF, JPG, PNG) – objecto lógico”. E 

então, esses formatos podem ser registrados em suportes físicos (CD, DVD, disco 

rídigo). 

5.2 Documentos arquivísticos 

 

 O Conarq (2015) estabelece que os documentos arquivísticos “caracterizam-

se por registrarem e apoiarem as atividades do órgão ou entidade, servindo de evidência 

dessas atividades, bem como de fonte de informação para a pesquisa, e para assegurar 

os direitos dos cidadãos.”. Sendo assim, “é preciso garantir que os documentos sejam 

acessíveis e permaneçam autênticos em todo o seu ciclo de vida” (CONARQ, 2015). 
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 Innarelli (2015) expõe que “o documento arquivístico está relacionado a 

uma atividade, onde o conteúdo, o contexto e a estrutura são elementos constitutivos da 

definição do documento arquivístico”. 

 Para o projeto InterPARES (2012), citado por Innarelli (2015) o documento 

arquivístico é definido como: “documento elaborado ou recebido no curso de uma 

atividade prática como instrumento ou resultado de tal atividade, e retido para ação ou 

referência”. 

 Janice Gonçalves (1998) conta que na história das sociedades, “as etapas da 

existência de pessoas e entidades - nascimento/criação e implantação, 

crescimento/desenvolvimento, morte/desativação - foram e são, costumeiramente, 

objeto de registro, nos mais variados suportes.”. Tais registros, como complementa 

Gonçalves (1998), dão origem aos arquivos. 

O documento de arquivo é (...) o documento que um determinado 

organismo - seja ele pessoa física ou jurídica - produz no exercício de 

suas funções e atividades (“produção” que pode significar tanto a 

elaboração do documento pelo próprio organismo, como a recepção e 

guarda) (GONÇALVES, 1998, p.20). 

 Duranti (1994) afirma que “a capacidade dos registros documentais de 

capturar os fatos, suas causas e consequências, e de preservar e estender no tempo a 

memória e a evidência desses fatos, deriva da relação especial entre os documentos e a 

atividade da qual eles resultam”. Por essa razão,  Duranti (1994) expõe que “os 

registros documentais sempre foram vistos como dignos de confiança e preservados de 

acordo com procedimentos administrativos claramente estabelecidos e bem 

compreendidos”.  

 Duranti (1994) aponta que aos arquivistas é delegada a função de proteger 

os documentos arquivisticos, que, por sua vez, “atestam ações e transações” e que “sua 

veracidade depende das circunstâncias de sua criação e preservação”. 

 Duranti (1994), citada por Rondinelli (2011), apresenta cinco características 

do documento arquivístico que “tornam a análise dos registros documentais o método 

básico pelo qual se pode alcançar a compreensão do passado tanto imediato quanto 

histórico, seja com propósitos administrativos ou culturais”, são elas: imparcialidade, 

autenticidade, organicidade, naturalidade e unicidade. 
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 A imparcialidade, segundo Duranti (1994), que cita Jenkinson (1949), 

“refere-se a uma veracidade inerente ao documento arquivístico pelo fato deste ser 

produzido no curso normal das atividades e não com vistas a influir em julgamentos 

futuros”. Para explicar a autenticidade, Duranti (1994) afirma que “os documentos 

arquivísticos são autênticos porque são criados, mantidos e conservados sob custódia de 

acordo com procedimentos regulares que podem ser comprovados”. Jenkinson (1949), 

citado por Duranti (1994), acredita que a naturalidade dos arquivos se dá por eles não 

serem “documentos reunidos artificialmente, como objetos de museu, por se achar que 

serão de uso ou de interesse de estudantes, mas, acumulados naturalmente em 

escritórios por motivos administrativos de ordem prática”. Por consequência da 

naturalidade, Duranti (1994), mencionada por Rondinelli (2011), afirma que a 

organicidade “trata-se das relações que os documentos estabelecem entre si no decorrer 

das atividades e que os tornam interdependentes”. Sobre a unicidade, Duranti (1994) 

afirma que “cópias de um documento arquivístico podem existir em um mesmo grupo 

ou em outros grupos, mas, cada cópia é única em seu lugar, porque o complexo das suas 

relações com os outros documentos é sempre único”. 

 Analisando todos os conceitos das características dos documentos 

arquivísticos, entende-se que há uma ligação entre elas, como aponta Rondinelli (2011): 

Os documentos arquivísticos surgem naturalmente no decorrer das 

atividades de uma pessoa física ou jurídica, como uma decorrência 

normal do ato de se registrar essas atividades. Desse registro 

espontâneo resulta uma promessa (...) de imparcialidade dos 

documentos bem como um vínculo entre eles. Tal vínculo se traduz na 

relação orgânica que cada documento tem um com o outro e no fato 

do conjunto documental daí resultante ser dotado de organicidade. 

Como se trata de documentar atividades, cada documento é único no 

seu conjunto na medida em que ali desempenha uma função 

específica. Finalmente, a submissão desses documentos a 

procedimentos arquivísticos ininterruptos de gestão e de preservação, 

garante a sua autenticidade (RONDINELLI, 2011, p.220). 

 Duranti (2002), citada por Rondinelli (2011), insere outra característica 

essencial do documento de arquivo: a relação orgânica; 

No âmago da Arquivolgia encontra-se a idéia de que todo documento 

arquivístico está ligado a todos os outros pertencentes ao mesmo 

conjunto por uma rede de relações, a qual encontra sua expressão na 

relação orgânica (DURANTI, 2002, apud RONDINELLI, 2011, 

p.184). 
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 O e-ARQ Brasil (2011) considera a acessibilidade uma característica, 

incorporada ao documento arquivístico, muito importante. De acordo com o e-ARQ 

Brasil (2011), a acessibilidade de um documento arquivístico se dá quando ele pode ser 

“localizado, recuperado, apresentado e interpretado”. 

 Apesar de uma ampla transformação na área de arquivo com o crescimento 

da área tecnológica, “as idades arquivísticas – ainda que os documentos possam ser 

virtuais – seguem obedecendo à evolução que leva a informação/documento desde sua 

criação até sua eliminação ou custódia permanente” (BELLOTTO, 2002). A teoria das 

três idades, segundo Bellotto (2002) é “um ponto de chegada natural dos estudos 

arquivísticos que, desde o século XIX, tentavam estabelecer uma ponte entre a 

documentação de gestão e a destinada a ser preservada para fins de pesquisa”. 

A teoria das três idades é a sistematização do ciclo vital dos 

documentos de arquivo. Este ciclo compreende três idades que, desde 

o ponto de vista da administração, seriam a dos documentos ativos, a 

dos semi-ativos e a dos inativos. Mas a denominação mais difundida é 

a que corresponde aos usos desses documentos: correntes, ou de 

gestão, ou setoriais; intermediários ou semicorrentes; e permanentes 

ou históricos (ou de idade histórica). Alguns teóricos vêem, no 

entanto, uma idade a mais: a dos arquivos centrais, onde se juntariam, 

ainda em idade corrente, os documentos originados dos setoriais 

(BELLOTTO, 2002, p.26). 

  Bellotto (2002) afirma que “a primeira idade arquivística corresponde à 

produção do documento, sua tramitação, a finalização de seu objetivo, conforme o caso, 

e a sua primeira guarda”. O valor dos documentos pertencentes à primeira idade é 

chamado de primário, como explica Bellotto (2002), e “as funções (...) são o apoio à 

produção e à tramitação, a classificação, o servir à consulta administrativa (que é 

frequente), a primeira guarda, a conexão dos documentos com seus prazos de 

destinação” (BELLOTTO, 2002). 

 Quando os documentos encerram suas funções na primeira idade, há a 

transferência para a segunda idade, como mostra Bellotto (2002): 

Os documentos passam, então, a semi-ativos, podendo, entretanto, ser 

usados dentro de seu valor primário, mas por razoes mais jurídicas que 

administrativas. É uma retenção temporária esta, a que se da nos 

arquivos intermediários, por razoes de precaução para guardar os 

prazos indicados pelas tabelas de retenção. Nessa idade pode haver 
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uma gradual abertura para a pesquisa, desde que autorizada 

(BELLOTTO, 2002, p.26). 

 Bellotto (2002) mostra que “da segunda idade arquivística para a terceira, a 

passagem denomina-se recolhimento”, isto é, os documentos são recolhidos 

permanentemente. Bellotto (2002), então, esclarece que esses documentos “não servem 

mais a administração, e sim à pesquisa”. 

 Bellotto (2002) ratifica que as três idades do documento arquivístico não 

desaparecem quando o suporte é eletrônico, pois “as estruturas e o funcionamento dos 

órgãos públicos e das empresas privadas seguem com o cumprimento de suas funções, 

atividades, que evidentemente não poderão lograr êxito sem registros documentais, 

eletrônicos que sejam”.  

5.3 Documentos arquivísticos digitais 

 

 Para uma melhor compreensão do documento arquivístico digital, é 

importante que se defina o conceito de documento. Citados por Rondinelli (2011), 

Duranti e Preston (2008) definem documento como “uma unidade indivisível de 

informação constituída por uma mensagem fixada num suporte (registrada), com uma 

sintática estável. Um documento tem forma fixa e conteúdo estável.”. 

 Flores (2015) atenta para os avanços das tecnologias da informação e 

comunicação que transformaram os costumes e práticas da sociedade em geral em 

relação à troca de informações. Na área arquivística “documentos começaram a ser 

produzidos em meio digital, e, devido a sua relação orgânica com os demais 

documentos, passaram a ser denominados arquivísticos digitais.” (FLORES, 2015). 

De acordo com o Conarq (2008), o documento arquivístico digital é um 

“documento arquivístico codificado em dígitos binários, produzido, tramitado e 

armazenado por sistema computacional”. Innarelli (2015) infere, com uma equação 

matemática, o que é documento arquivístico digital: “documento arquivístico digital = 

documento digital + recursos computacionais + características arquivísticas”, ou seja, o 

documento arquivístico digital nada mais é do que um documento digital tratado, 

administrado e preservado como um documento arquivístico. 
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Fonseca (2005) confirma que “o documento se transformou, então, de 

objeto físico em objeto conceitual, controlado por metadados que combinam 

virtualmente conteúdo, contexto e estrutura”. 

Citando Duranti (2009; 2010), Rondinelli (2011) expõe, do ponto de vista 

da Diplomática, as características do documento arquivístico digital: “forma fixa, 

conteúdo estável, relação orgânica, contexto identificável, ação e o envolvimento de 

cinco pessoas: autor, redator, destinatário, originador e produtor”. 

Em relação à forma fixa e ao conteúdo estável, Duranti e Thibodeau (2009; 

2010), também citados por Rondinelli (2011), explicam que significa que o “documento 

arquivístico digital tem que manter a mesma apresentação que tinha quando ‘salvo’ pela 

primeira vez”. Rondinelli afirma que “a estabilidade encontra-se implícita no conceito 

de documento arquivístico na medida em que é identificado como documento, e não 

como simples dado ou informação”. Do ponto de vista diplomático, “a estabilidade se 

encontra explícita já que esse documento que se constitui no documento arquivístico, é 

entendido como informação registrada num suporte” (DURANTI; THIBODEAU, 2009; 

2010). 

A relação orgânica diz respeito a uma característica, acima de tudo, 

arquivística. Rondinelli define esta relação como: 

Uma característica eminentemente arquivística e que se encontra 

implícita no conceito de documento arquivístico, na medida em que, 

de acordo com esse conceito, os documentos se constituem em 

registros de atividades e, consequentemente, mantém um vínculo 

inextricável entre si. No caso do documento arquivístico digital, essa 

vinculação se dá entre documentos dentro e fora do sistema, isto é, nos 

chamados ambientes híbridos os quais se caracterizam por abranger 

documentos digitais e não digitais ao mesmo tempo (DURANTI; 

THIBODEAU, 2008, apud RONDINELLI, 2011, p.228). 

O contexto identificável, como aborda Rondinelli (2011), é “uma hierarquia 

de estruturas fora do documento arquivístico na qual se dá sua produção e gestão”. 

Rondinelli (2011) afirma que a ação se refere ao “fato do documento arquivístico 

participar ou simplesmente apoiar uma ação, significando que a sua produção pode ser 

obrigatória ou facultativa”. Assim, Rondinelli (2011) ratifica que um “documento 

arquivístico é caracterizado pelo envolvimento no seu processo de produção de cinco 
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pessoas (...), as quais se constituem nos elementos intrínsecos da forma do documento 

arquivísticos”, são elas, definidas por Duranti e Preston (2008): 

1. Autor: pessoa física ou jurídica que tem autoridade e 

competência para emitir o documento arquivístico ou em cujo nome 

ou sob cujo comando o documento foi emitido (DURANTI; 

PRESTON, 2008, apud RONDINELLI, 2011, p.229);  

2. Redator: pessoa que tem autoridade e competência para 

articular o conteúdo do documento arquivístico (DURANTI; 

PRESTON, 2008, apud RONDINELLI, 2011, p229);  

3. Destinatário: pessoa para quem o documento arquivístico é 

direcionado ou para quem se destina (DURANTI; PRESTON, 2008, 

apud RONDINELLI, 2011, p.229);  

4. Originador: pessoa designada no endereço eletrônico no qual o 

documento arquivístico foi gerado (isto é, do qual é enviado ou onde é 

compilado ou mantido) (DURANTI; PRESTON, 2008, apud 

RONDINELLI, 2011, p.230); 

5. Produtor: pessoa a cujo fundo ou arquivo o documento pertence 

(DURANTI, 2010, apud RONDINELLI, 2011, p.230).  

 Com a evolução da tecnologia, Bodê (2008) afirma que os conteúdos se 

tornaram mais complexos, incluindo “imagens fixas e em movimento, bancos de dados, 

planilhas, e etc.”. Esses conteúdos são materializados em arquivos de dados codificados 

nos mais variados formatos de arquivo. 

5.4 Formatos de Arquivo 

 

 Citado por Bodê (2008), um relatório elaborado em um projeto chamado de 

The Representation and Rendering Project da Universidade de Leeds, no Reino Unido, 

define formato de arquivo como “sequencias de zeros e uns que fazem a representação 

de dados codificados”. “Diferentes formatos de arquivo especificam como esses códigos 

representam o conteúdo intelectual criado por um autor de um objeto digital” 

(UNIVERSITY OF LEEDS, [s.d], apud BODÊ, 2008), ou seja, “um formato de arquivo 

qualquer especifica como um determinado conteúdo está estruturado” (BODÊ, 2008). 

 Atualmente existem várias especificações técnicas para diferentes formatos 

de arquivos. Bodê (2008) explica que “muitas das especificações atualmente em uso 

evoluíram a partir de versões antigas de aplicativos hoje descontinuados”, pois 
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“software novo é criado diariamente; consequentemente, novas especificações de 

formatos também” (BODÊ, 2008). 

 Bodê (2008) assegura que “a primeira classificação de formatos de arquivo 

pode ser feita com base no tipo de software utilizado para gerar os arquivos que serão 

gravados em algum tipo de mídia de acordo com a especificação do formato.”.  Bodê 

(2008) expõe que existem diversos formatos de arquivo diferentes e apresenta um 

quadro com principais e mais usuais formatos, conforme ilustrado no Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Classificação de formatos de arquivo pelo conteúdo 

 

Fonte: Bodê (2008, p. 58). 
 

 Bodê (2008) afirma que os acessos aos conteúdos dos objetos digitais são 

feitos apenas através de leitores de mídias e computadores. O cinema, como exemplifica 

La Carretta (2012), “só é possível graças à intervenção de um aparelho reprodutor 

compatível a uma máquina, a um sistema”. 

 La Carretta (2012) detalha, ainda, que o objeto audiovisual digital só foi 

possível com um elemento indispensável: o codec. A sigla codec representa, em inglês, 

a abreviação de “codificação/decodificação”, e “deriva por compressão dos conteúdos, 

com ou sem perdas (lossy ou lossless)”, como explica La Carretta (2012). O codec 

representa “o principal meio pelo qual o audiovisual se propaga atualmente, sendo o 

responsável pela unificação, massificação e consequente confusão sobre o uso correto 

dos formatos” (LA CARRETTA, 2012). 

 Além da dependência dos codecs, os formatos multimídia podem também 

depender de um ambiente de reprodução específico.  

 Um exemplo de formato de arquivo que era dependente de um ambiente de 

reprodução específico é o MOV. Embora hoje haja alternativas para essa dependência, 

isso nem sempre ocorreu. “O ‘aparelho virtual’ QuickTime era o único capaz de 

decodificar esse arquivo que pode conter codecs de vídeo, áudio e metadados, como 
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legendas ou links”, (LA CARRETTA, 2012). Os registros dos primeiros vídeos foram 

feitos graças ao MOV, conforme La Carretta (2012). 

 Citado por La Carretta (2012), o pesquisador Howard Besser (2010) expõe a 

complexidade da preservação dos meios digitais: 

Grandes porções de informação digital (...) foram perdidas devido à 

deterioração das fitas magnéticas em que se encontravam. Mas o 

problema de deterioração do meio de armazenamento é irrelevante se 

comparado aos problemas causados pela rápida substituição dos 

dispositivos de armazenamento e pelas modificações nos formatos dos 

arquivos. Hoje, é quase impossível ler os arquivos contidos nos 

disquetes flexíveis de oito polegadas, populares há apenas trinta anos 

(BESSER, 2010, apud LA CARRETTA, 2012, p.144). 

 Bodê (2008) atenta para um detalhe que faz diferença quando se trata de 

formatos de arquivo: é comum que eles possuam diferentes versões. 

Desde a primeira versão de um software, digamos, um editor de 

textos, várias modificações e aperfeiçoamentos são implementados. 

Por exemplo: em editor de texto pode não permitir o uso de imagens 

junto ao documento textual; mas, a partir de uma nova versão, esse 

recurso passa a ser possível. Assim, haverá modificações na 

especificação original do formato de arquivo para que seja possível 

armazenar imagens nos arquivos. Algumas novas versões de um 

mesmo formato de arquivo podem ser consideravelmente diferentes da 

versão anterior, além da própria frequência com que surgem novos 

formatos (BODÊ, 2008, p.9). 

 

 Um exemplo é o formato PDF/A que, segundo Flores (2015), foi criado com 

base no formato proprietário PDF. 

 Thomaz (2006) explica que “a norma ISO 19005-1, publicada no dia 13 de 

setembro de 2005, especificou o formato Portable Document Format - PDF16 como 

padrão universal para arquivamento de documentos eletrônicos em longo prazo”. Esse 

PDF, afirma Tomaz (2006), é conhecido como PDF/Archive, ou PDF/A. Thomaz 

(2006) apresenta as utilidades do PDF/A na área arquivística:  

Com o PDF/A, as instituições arquivísticas poderão intercambiar seus 

conteúdos digitais com muita facilidade, pois o formato possui uma 

série de recursos que facilitam essa tarefa, tais como, suporte interno a 

metadados em XML, imagens supercomprimidas, imagens 

pesquisáveis pelo conteúdo, conexões de hipertexto etc. A expectativa 

é de que o formato PDF/A torne-se preferencial em projetos nos quais 

a permanência dos documentos seja fundamental, substituindo 
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definitivamente os formatos de escritório proprietários (THOMAZ, 

2006, apud FLORES, 2015, p. 174).  

 Flores (2015) afirma que o formato PDF/A “agrega forma fixa e conteúdo 

estável”, elementos aconselhados pela diplomática no campo arquivístico. Sendo assim, 

“o documento arquivístico digital será sempre de natureza textual, e seu conteúdo 

permanecerá inalterado, não permitindo nem mesmo a inserção de objetos digitais como 

anexos a ele” (FLORES, 2015). 

 Flores (2015) destaca que o PDF/A1 é uma das diferentes versões que 

existem para o PDF/A, e “se configura como uma segunda alternativa para a 

preservação de documentos de natureza textual, juntamente com os formatos do Open 

Document Format (ODF)”. Os formatos PDF/A e o ODF são, segundo Flores (2015), 

“padrões de direito, ou seja, têm suas especificidades documentadas e licenças de uso 

que permitem a reconstrução do formato”. 

A vantagem do PDF/A1 sobre o ODF pode ser destacada sobre dois 

aspectos principais: o PDF/A1 não permite, por exemplo, alterações 

de conteúdo, comentários, nem inserção de anexos; e o PDF/A1 

encapsula as fontes no próprio documento, garantindo-lhe a fixidez 

arquivística (FLORES, 2015, p.173).  

 LeFurgy (2003), citado por Bodê (2008),  atenta que o formato de arquivo 

PDF “atende necessidades de produtores, usuários e instituições de guarda no que diz 

respeito a questões de autenticidade e confiabilidade, preservação por longos períodos” 

(LeFurgy, 2003, apud Bodê. 2008). No entanto, não é um formato recomendável para 

preservação em longo prazo, pois “o produtor do formato a empresa Adobe controla sua 

produção e não está obrigado a continuar publicando a especificação” (LEFURGY, 

2003, apud BODÊ, 2008). Bodê (2008), então, afirma que a criação do PDF/A se deu 

pela necessidade de preservação digital, aproveitando vantagens do formato PDF e 

acrescentando “vantagens específicas para a preservação digital”. 

5.5 Recomendações de preservação digital que se aplicam aos documentos de 

arquivos textuais 

 

 É importante lembrar que muitas das recomendações de preservação digital 

se aplicam a todos os tipos de documentos digitais, mas algumas são específicas para os 

documentos multimídia. Neste trabalho, o foco será as recomendações que se aplicam 

aos documentos textuais. 
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 Como forma de orientar o levantamento das recomendações, tomamos como 

base Inarelli (2007), que, por sua vez, parte dos três elementos do documento digital – o 

elemento físico, o lógico e o suporte, para propor dez mandamentos da preservação 

digital, “os quais indicam os fundamentos básicos que poderão apoiar a elaboração de 

uma política de preservação digital” (INNARELLI, 2007). 

 O primeiro mandamento é “manterás uma política de preservação”, 

(INNARELLI, 2007).  

Flores (2015) expõe que “uma política de preservação digital requer a 

identificação dos riscos, para assim, poder evitá-los ou minimizá-los”. Apontado por 

Flores (2015), Casanovas (2008) afirma que “a gestão de segurança tem de ser feita de 

acordo com os padrões que são amplamente aceitos”, e que é imprescindível 

“estabelecer um plano de ação que garanta tanto o acesso, quanto a acessibilidade, ou 

seja, as condições de acesso em longo prazo” (CASANOVAS, 2008, apud FLORES, 

2015).  

Flores (2015) completa que é necessária a discussão de questões como o 

“uso de padrões de software, formatos e metadados; os custos envolvidos no 

desenvolvimento da infraestrutura técnica e tecnológica; a segurança; a definição de 

normas; e o planejamento”. 

Arellano (2005) expõe que “uma aceitável política de preservação digital 

implica em observar e aplicar procedimentos como a compatibilidade de hardware, 

software e migração dos dados (conversão para outro formato físico ou digital, 

emulação tecnológica e espelhamento dos dados)”. Arellano (2005) chama a atenção 

para a importância de manter a integridade do conteúdo intelectual, e, para isso, é 

importante que se faça o “desenvolvimento de uma criteriosa política de seleção do que 

será preservado”. 

 O segundo mandamento, como expõe Innarelli (2005), é “não dependerás 

de hardware específico”. 

 Flores (2015) afirma que a dependência de hardware específicos “tornará o 

acervo vulnerável, sob o risco da impossibilidade de efetuar a manutenção aos 

equipamentos”. Como informa Thomaz (2005), as informações estão registradas em 

mídias e dependem de um hardware para serem processadas. Esses hardwares são 
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instáveis, ou seja, “sem ambientação e manutenção adequadas, podem deteriorar muito 

rapidamente, mesmo que não pareçam danificados externamente” (THOMAZ, 2005). 

Ferreira (2006), citado por Flores (2015), assegura que, “assim como as estratégias de 

preservação de tecnologia, a emulação parte do princípio de preservar o objeto lógico 

original”. 

 Flores (2016) reitera que a emulação “simula plataformas de hardware e/ou 

software, as quais são consideradas obsoletas, possibilitando assim, a interpretação dos 

objetos digitais em sua concepção original”. Flores (2015), citando Interpares (2007b) 

expõe que “os problemas ocasionados pela obsolescência podem ser minimizados 

eliminando assim, a dependência de hardware específico, desta forma transfere-se as 

suas funcionalidades para o software emulador.” 

 O terceiro mandamento é, conforme Innarelli (2005), o “não dependerás 

de software específico”. 

 Innarelli (2012) expõe que: 

Assim como no mandamento anterior, o qual diz “Não dependerás 

de hardware específico”, o mesmo acontece em relação ao software, 

pois o uso de softwares específicos também pode causar uma 

dependência tecnológica deste tipo de software e do próprio 

fabricante. Esta dependência é perigosa no sentido de não ser 

possível manter e migrar documentos digitais sem a interferência dos 

fabricantes, pois o detentor do documento digital não tem total 

autonomia para realizar os procedimentos fundamentais para a 

preservação digital (INNARELLI, 2012, p.321). 

 O terceiro mandamento trata da questão da dependência de um fabricante de 

software. Isso é problemático especialmente se usarmos um software proprietário, que 

costuma envolver formatos proprietários. Exemplo disto é a suíte de escritório MS-

Office, da Microsoft, que é proprietária, em contraponto a ela existe a suíte de escritório 

do Libre Office, baseada em software livre que a permite gerar documentos textuais em 

formato ODF – formato aberto e não proprietário. 

 O quarto mandamento de Innarelli (2005) diz respeito a “não confiarás em 

sistemas gerenciadores como única forma de acesso ao documento digital”. 
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 Innarelli (2015) afirma que “o fato de não haver a visão – do profissional de 

arquivo – que determina a independência dos documentos arquivísticos digitais dos 

sistemas informatizados, coloca estes documentos em risco de perda ou corrupção”.  

Quando a gestão e preservação destes documentos ocorrem 

exclusivamente pelo sistema informatizado, um grande transtorno é 

causado nos momentos em que os sistemas estão indisponíveis, 

corrompidos ou inacessíveis, impedindo o acesso aos documentos, 

algo que parece ser comum nas instituições, principalmente naquelas 

que pouco investem ou que utilizam mal seus recursos tecnológicos 

(INNARELLI, 2015, p.142). 

 Innarelli (2015) adverte que uma das consequências dos problemas de 

gerenciadores de dados é a “desintegração física e/ou lógica do documento arquivístico 

digital, causada pela perda das referencias sistêmicas (lógica) e/ou pela corrupção do 

suporte (física) destes documentos”, ou seja, os documentos arquivísticos digitais 

“deixam de existir até a recuperação ou restauração do sistema informatizado e seu 

correto funcionamento” (INNARELLI, 2015), podendo causar prejuízo à instituição que 

utiliza o gerenciamento de dados como única forma de acesso. 

 O CONARQ (2014) declara que “um repositório digital deve ter 

independência; isso significa que seu funcionamento e o acesso aos documentos não 

podem depender das aplicações que funcionam em conjunto com ele”. Existe ainda um 

problema maior: o sistema informatizado proprietário, pois, como explica Innarelli 

(2015), “quando uma única empresa detém o controle da tecnologia utilizada para o seu 

desenvolvimento (...) torna o sistema e os documentos armazenados uma ‘caixa preta’, 

totalmente desconhecida dos gestores e profissionais de arquivo”.  

 Innarelli (2012) explica que: 

Uma “caixa-preta” não somente em relação ao software, mas também 

aos sistemas gerenciadores de documentação digital, pois muitas 

vezes o usuário acredita que, simplesmente por fazer a captura neste 

tipo de sistema, os dados e o próprio documento poderão ser 

localizados a qualquer momento. É importante entender que qualquer 

sistema é suscetível de falha e que nem sempre podemos confiar nos 

sistemas gerenciadores (INNARELLI, 2012, p.321). 

 O quinto mandamento de Innarelli (2005) é “migrarás seus documentos de 

suporte e formato periodicamente”. 
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 Flores (2015) declara que “os documentos digitais estão sendo perdidos 

devido à obsolescência tecnológica e a deterioração das mídias de armazenamento” e 

cita Inanarelli (2012) para assegurar que são “necessárias pesquisas sobre aos formatos 

de arquivo e aos suportes, considerando a sua durabilidade e confiabilidade”. 

Tanto a migração de suporte (refrescamento) quanto à migração de 

formato, implicam na exposição dos objetos digital, que ficam 

vulneráveis a alterações durante o procedimento, logo, deve-se fazer 

uso de ferramentas que garantam a integridade e a autenticidade dos 

objetos digitais (FLORES, 2015, p.95). 

 Flores (2015) indica que à medida que melhores formatos e suportes 

surgem, pode ser necessário que os documentos sejam mudados de formatos e suportes.  

 Flores (2015) também mostra que “manter formatos obsoletos em suportes 

atuais ou manter formatos recomendados para a preservação em suportes obsoletos são 

práticas que não surtirão efeito nas atividades de preservação digital em longo prazo”.. 

No caso de formatos obsoletos, afirma Flores (2015), “o refrescamento será auxiliado 

pela migração a fim de gerar um novo formato para a preservação". 

 No sexto mandamento, Innarelli (2005) diz: “replicarás os documentos em 

locais fisicamente separados”. 

 Innarelli (2015) mostra que “a gravação e a manutenção das cópias de 

segurança não garantem a recuperação dos documentos arquivísticos frente a situações 

de sinistro ou catástrofe nos repositórios digitais se as cópias de segurança forem 

armazenadas no mesmo local ou prédio”. Então, Innarelli (2015) aponta que “mesmo 

com a existência de um grande aparato de proteção física e lógica nos repositórios 

digitais, sinistros e catástrofes acontecem e devem ser previstos por uma análise de 

risco”. 

Consideramos ainda primordial a manutenção de réplicas dos 

depósitos digitais, sistemas informatizados e bases de dados em locais 

fisicamente separados, respeitando uma política de contingência 

definida pela instituição, pois os dados devem ser recuperados em 

caso de sinistros e/ou falhas imprevistas e por fim a confiabilidade nos 

sistemas de redundância da informação, que deve ter no mínimo o 

mesmo nível de segurança dos repositórios digitais principais 

(INNARELLI, 2015, p.163). 

 O sétimo mandamento de Innarelli (2015) é “não confiarás cegamente no 

suporte de armazenamento”. 
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Arellano (2008) afirma que “existem dois aspectos importantes relacionados 

com a mídia digital: a expectativa de vida e a estabilidade”. Citando Stephens e Wallace 

(2003), Arellano (2008) explica que “a expectativa de vida de uma mídia é o espaço 

mínimo de tempo que uma informação está prevista a ser recuperada”, e em relação a 

estabilidade da mídia, Arellano (2008) a define como “habilidade que têm várias mídias 

de reter o conteúdo para uso em determinado período de tempo”, como visto no Quadro 

2: 

Quadro 2 – Expectativa de vida de algumas mídias para fins de preservação digital 

 

Fonte: versão traduzida e adaptada de Stephens e Wallace (2003). 

 Os suportes tradicionais, como o papel e o microfilme, “são suportes 

estáveis e conhecidos pelos gestores e preservadores dos documentos arquivísticos”, 

como informa Innarelli (2015). Por outro lado, os suportes digitais são suportes com 

características especiais e, por serem recentes objetos de estudos, Innarelli (2015) atenta 

para o “fator que coloca em risco estes documentos, uma vez que os profissionais de 

arquivo ainda têm dúvidas relacionadas à conservação destes suportes”. 

A tecnologia digital é comprovadamente um meio mais frágil e mais 

instável de armazenamento, comparado com os meios convencionais 

de registrar informações, tendo um impacto profundo sobre a gestão 

dos documentos digitais no presente para que se tenha garantia de 

acesso no futuro (CONARQ, 2004, p.3). 

 Portanto, a confiança no suporte de armazenamento pode ser perigosa. 

Innarelli (2015) afirma que a fragilidade dos suportes digitais traz ao arquivista o 
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“desafio de conservar o suporte, seu contexto informacional e tudo que envolve a 

produção dos documentos arquivísticos digitais armazenados nos suportes digitais”. 

 O oitavo mandamento de Innarelli (2005) é “não deixarás de fazer backup 

e cópias de segurança”. 

 Arellano (2008) afirma que “no início da era digital, a preocupação das 

organizações com a preservação concentrava-se na estratégia de fazer cópias de 

segurança (backup)”. A realização de cópias de segurança dos documentos arquivísticos 

digitais, segundo Innarelli (2015), é importante, pois a restauração dos sistemas 

informatizados e recuperação dos documentos arquivísticos digitais é de forma íntegra e 

confiável, além de serem consideradas “processos fundamentais do modelo conceitual 

de gestão da preservação de documentos arquivísticos digitais”. 

 Innarelli (2015) ressalta que a obtenção de cópias de segurança por si só não 

é suficiente e elas “não garantem a recuperação dos documentos arquivísticos digitais 

frente a situações de sinistro ou catástrofe nos repositórios digitais”. 

 O nono mandamento, segundo Innarelli (2005), é “não preservarás lixo 

digital”. 

 O lixo digital, que inclui os arquivos de computadores e dados guardados 

em sistemas informatizados, é um grande problema de preservação. De acordo com 

Innarelli (2015), “o fato da não visualização direta e da não percepção do espaço 

ocupado por estes documentos digitais contribui com a preservação e proliferação do 

lixo digital”, contribuindo com a proliferação do lixo, e, alertado por Innarelli (2015), 

“sobrecarregando os repositórios digitais”. Innarelli (2015) expõe que “o acúmulo dos 

documentos em sistemas informatizados ocorre e pode ser comparado, em suas devidas 

proporções, com o acúmulo de convencionais nos arquivos das instituições”. 

 Innarelli (2015) certifica que “uma das ferramentas da arquivologia 

fundamental para auxiliar o lixo digital são as Tabelas de Temporalidade de 

Documentos, as quais devem prever a eliminação, não somente do documento 

convencional, mas como também do documento arquivístico digital” (INNARELLI, 

2005). 

 Por fim, o décimo mandamento escrito por Innarelli (2005) é: “garantirás a 

autenticidade dos documentos arquivísticos digitais”. 
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 Innarelli (2012) afirma que: 

Um dos momentos críticos para a garantia da autenticidade no 

documento digital é o momento da migração, a qual expõe o 

documento digital. Esta preocupação é relatada por Rondinelli (2002), 

para quem no meio digital o suporte e o conteúdo são perfeitamente 

separáveis. Esta separação permite a migração contínua de mídia, que 

acontece forçosamente devido à fragilidade da mídia e à obsolescência 

tecnológica. Porém, esta migração aumenta a possibilidade de 

adulteração, e a garantia da fidedignidade e da autenticidade torna-se 

mais complicada. (INNARELLI, 2012, p.232). 

 Flores (2015) afirma que a preservação digital “objetiva garantir o acesso 

contínuo em longo prazo a informação digital íntegra e autêntica”. O CONARQ (2012) 

assegura que “a autenticidade dos documentos arquivísticos digitais é ameaçada quando 

eles são transmitidos através do espaço (...) ou do tempo”. 

 O CONARQ (2012) afirma que a garantida de autenticidade em documentos 

arquivísticos digitais é complexa por serem documentos “facilmente duplicados, 

distribuídos, renomeados, reformatados ou convertidos, além de poderem ser alterados e 

falsificados com facilidade, sem deixar rastros aparentes”. 

Como a guarda de documentos arquivísticos digitais é 

inexoravelmente ameaçada pela obsolescência tecnológica, a 

presunção da sua autenticidade deve se apoiar na evidência de que 

eles foram mantidos com uso de tecnologias e procedimentos 

administrativos que garantiram a sua identidade e integridade 

(componentes da autenticidade); ou que, pelo menos, minimizaram os 

riscos de modificações dos documentos a partir do momento em que 

foram salvos pela primeira vez e em todos os acessos subsequentes 

(CONARQ, 2012, p.1). 

Arellano (2008) acredita que há uma dificuldade na “definição de técnicas 

de preservação digital capazes de compreender e reproduzir a forma e a função original 

do objeto, para garantir sua autenticidade e acessibilidade, pois eles não são apenas 

objetos físicos”. Arellano (2008) menciona o surgimento de estratégias de preservação 

digital que buscam sanar o problema tecnológico: “custos, legislação, gestão, acesso, 

políticas e critérios”.  

 Flores (2015) expõe que falta da confiabilidade “acaba por ofuscar os 

investimentos e esforços realizados para manutenção da integridade e da autenticidade, 

pois não há como agregar valor para um documento digital o qual não tem garantias de 

que não foi alterado”.  
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 Citando Conarq (2012) e Interpares (2007a), Flores (2015) destaca que os 

documentos arquivísticos “devem estar inseridos em uma cadeia de custódia 

ininterrupta, permanecendo desde a sua produção até a sua transferência e/ou 

recolhimento para o responsável por sua preservação em longo prazo”. Se esta “cadeia 

de custódia” for quebrada, Flores (2015) atenta para as dúvidas que surgirão quanto à 

autenticidade dos documentos, “e consequentemente perde-se a sua confiabilidade”. 

 Por isso, Flores (2015) afirma que “a implementação de um sistema 

confiável torna-se fundamental para a gestão e preservação de documentos arquivísticos 

digitais”. 
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6. SISTEMATIZAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES DE PRESERVAÇÃO 

DIGITAL PARA DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DIGITAIS 

 

 Innarelli (2015) afirma que “a preservação digital atualmente é um dos 

grandes desafios dos profissionais de arquivo, pois com a inclusão do documento digital 

no contexto arquivístico paira no ar uma duvida a respeito de como fazer a preservação 

deste documento”.  

A introdução da preservação do documento arquivístico digital, além 

de um novo desafio, é de suma importância para a arquivística 

brasileira, pois a preservação desta documentação garantirá, às futuras 

gerações, memória, história e direitos, uma vez que a tendência atual é 

da proporção cada vez maior de documentação digital (INNARELLI, 

2015, p.32). 

 Innarelli (2015) confirma que “apesar da problemática da obsolescência 

tecnológica, medidas de preservação digital não são impossíveis de serem formuladas e 

adotadas pelas instituições”.  Innarelli (2015) acredita que “é possível apresentar 

algumas questões específicas relacionadas à obsolescência e à dependência do hardware 

e do software”.  

 Dessa forma, será apresentado o Quadro 3, com as recomendações de 

preservação digital para documentos arquivísticos digitais, baseado nos dez 

mandamentos de preservação digital, de Innarelli (2008), e fundamentado na literatura 

do campo arquivístico abordada neste trabalho. 

 O quadro é comporto por 4 colunas: a primeira diz respeito a qual 

mandamento arquivístico de Innarelli (2007) será abordado; a segunda será chamada de 

Aspecto Preservado/Justificativa, apontando o aspecto do documento arquivístico a ser 

preservado (autenticidade, integridade, confiabilidade e acessibilidade) – conforme 

revisão de literatura no marco teórico, e o motivo pelo qual o aspecto escolhido se 

adequa ao seu respectivo mandamento; a terceira coluna é a de Recomendações, em que 

serão abordadas as recomendações de preservação digital do documento arquivístico 

com base no aspecto a ser preservado; por fim, a quarta coluna diz respeito às 

Referências Bibliográficas, e se refere às recomendações.  
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 A maior parte das recomendações é aplicável aos documentos textuais e não 

textuais, e, quando couber alguma observação específica aos formatos textuais essa será 

contemplada. 

 Ao analisarmos o quadro 3, observamos que a grande maioria das 

recomendações de preservação se aplica aos documentos arquivísticos como um todo, 

porém há algumas que são específicas para os documentos arquivísticos digitais de 

natureza textual, a saber: a adoção do formato aberto, como o PDF-A, para preservação 

em longo prazo – agregando forma fixa e conteúdo estável, e o uso de softwares livres, 

gerando, assim, documentos textuais em formatos abertos. 

 Pelo quadro, observa-se ainda a importância de ações específicas (como o 

rodízio das mídias), mas também outras mais abrangentes, como a adoção de políticas e 

a adoção de um sistema de gestão confiável. 
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Quadro 3 – Recomendações de preservação digital do documento arquivístico 

Mandamento Aspecto 

preservado/Justificativa 

Recomendações Referência 

bibliográfica 

I. Manterás 

uma política de 

preservação 

Aspecto: Autenticidade, 

integridade, confiabilidade e 

acessibilidade.  

Justificativa: Uma política de 

preservação não se restringe a um 

único aspecto a ser preservado; 

ela abrange o documento 

arquivístico digital como um 

todo. 

Uma política de preservação digital requer a identificação 

dos riscos, para assim, poder evitá-los ou minimizá-los; para 

que haja a conservação da integridade do conteúdo 

intelectual, o desenvolvimento de uma criteriosa política de 

seleção do que será preservado é importante. 

A gestão de segurança tem de ser feita de acordo com os 

padrões que são amplamente aceitos e abertos. Uma política 

de preservação digital implica em observar e aplicar 

procedimentos como a compatibilidade de hardware, 

software e migração dos dados (conversão para outro 

formato físico ou digital, emulação tecnológica e 

espelhamento dos dados). 

Embora o padrão brasileiro seja o ODF, recomenda-se, para 

a preservação em longo prazo de documentos textuais, o uso 

do formato PDF-A que, por ser um formato aberto, agrega 

forma fixa e conteúdo estável. 

FLORES e SANTOS, 

2015. 

 

ARELLANO, 2008. 
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II. Não 

dependerás de 

hardware 

específico 

Aspecto: acessibilidade.  

Justificativa: se o hardware se 

torna obsoleto, podemos não ter 

condições de recuperar o arquivo, 

mesmo que a mídia em si e o 

arquivo estejam íntegros. 

 

 

 

Todo documento arquivístico digital depende de um 

hardware para ser processado, porém, a dependência de um 

hardware específico torna o acervo vulnerável pela sua 

grande instabilidade. Sem ambientação e manutenção 

adequadas, o hardware pode deteriorar rapidamente. 

Uma opção para contornar o problema, caso ele já seja um 

fato, é a emulação do hardware. Outra, melhor, é adotar 

como medida preventiva soluções tecnológicas que sejam 

independentes de hardware específico. Por exemplo, 

softwares livres e formatos abertos que sejam independentes 

de plataforma de hardware. 

 

FERREIRA, 2006. 

 

FLORES e SANTOS, 

2015. 

 

THOMAZ, 2006.  
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III. Não 

dependerás de 

software 

específico 

Aspecto: integridade e acesso. 

Justificativa: pelo conteúdo e o 

suporte serem separáveis, a 

integridade deve ser priorizada 

para não ocorrer nenhuma 

corrupção ou alteração no 

momento da transferência de 

software. Quanto ao acesso, pode 

ocorrer de o documento em si 

estar íntegro, mas não se 

conseguir mais recuperá-lo na 

nova versão do software. 

 

Um aspecto diz respeito aos softwares usados para a gestão 

dos documentos arquivísticos. As novas versões dos 

softwares são resultados da evolução da tecnologia; em 

alguns casos, a versão atualizada dos softwares mantém a 

compatibilidade com a anterior, mas são casos isolados. 

Um software específico, que seja proprietário, pode cair em 

desuso, ser descontinuado ou seu custo de atualização ser 

alto e, neste caso, os documentos armazenados em softwares 

podem ser perdidos. 

Outro aspecto, diz respeito à adoção de formatos de arquivo. 

Nesse cenário, o uso de softwares livres que geram 

documentos textuais em formatos abertos deve ser preferido, 

em vez do uso de softwares proprietários, que gerem 

arquivos fechados. 

 

BODÊ, 2006.  

 

FLORES e SANTOS, 

2015 

 

INNARELLI, 2015. 
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IV. Não 

confiarás em 

sistemas 

gerenciadores 

como única 

forma de 

acesso ao 

documento 

digital 

Aspecto: Autenticidade, 

integridade, confiabilidade e 

acessibilidade.  

Justificativa: A não adoção de um 

sistema gerenciador como única 

forma de acesso ao documento 

digital não se restringe a um 

único aspecto a ser preservado; 

ele abrange o documento 

arquivístico digital como um 

todo. 

O acesso aos documentos tem de ser imediato, e, neste caso, 

o acesso aos documentos é mediado por um sistema 

informatizado. Em algumas situações, o sistema 

informatizado disponibilizado é proprietário, o que causa 

mais transtorno ainda, visto que o sistema e os documentos 

depositados estão à mercê de códigos fechados que apenas a 

empresa que disponibilizou o sistema o detém.  

Evitar usar sistemas gerenciadores proprietários, e adotar 

sistemas desenvolvidos em software livre, de código aberto, 

para que seja mais fácil recuperar os dados e metadados, em 

caso de obsolescência de software. 

Recomenda-se a adoção de repositórios digitais com 

independência, ou seja, seu funcionamento e o acesso aos 

documentos não podem depender das aplicações que 

funcionam em conjunto com ele. 

CONSELHO 

NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2015. 

 

INNARELLI, 2015. 
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V. Migrarás 

seus 

documentos de 

suporte e 

formato 

periodicamente 

Aspecto: integridade e 

autenticidade.  

Justificativa: Com a migração de 

suporte e formato, a preocupação 

com a integridade e autenticidade 

no momento da exposição do 

objeto digital faz com que estes 

aspectos sejam os principais a 

serem abordados neste 

mandamento. 

 

O acompanhamento das tendências e avanços tecnológicos é 

a forma de identificar atualizações de softwares. A partir 

desta identificação, é necessário buscar alternativas para que 

o software não caia em desuso, uma delas é o processo 

migratório – processo pelo qual os documentos arquivísticos 

digitais passam para garantia de preservação.  

Com o passar dos anos e dos avanços da tecnologia, novos 

formatos e suportes são criados e, consequentemente, as 

versões anteriores destes tornam-se obsoletas. Quando um 

formato ou um suporte deixa de funcionar, todo o registro 

documental é afetado. 

Uma forma de manter os formatos de arquivo e suportes 

atualizados é assegurar que o profissional de arquivo se 

mantenha atento aos avanços tecnológicos que ocorrem em 

relação aos formatos de arquivos e suportes. A cada nova 

atualização, a recomendação é que os documentos migrem 

de suporte e formato. 

FLORES e 

SANTOS,  2015 
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VI. Replicarás 

os documentos 

em locais 

fisicamente 

separados 

Aspecto: Autenticidade, 

integridade, confiabilidade e 

acessibilidade.  

Justificativa: A réplica de 

documentos em locais 

fisicamente separados não 

restringe a um único aspecto a ser 

preservado; ela abrange o 

documento arquivístico digital 

como um todo. 

Um arquivo não é isento de catástrofes apenas pelo fato de 

ser um arquivo. Desastres como inundações, incêndios, 

desmoronamentos e muitos outros podem ocorrer em um 

prédio onde se localiza um arquivo – ou ter início, por 

alguma falha imprevista, no próprio ambiente de trabalho 

dos arquivistas. 

Tendo a instituição um planejamento de riscos, o trabalho de 

recuperação dos documentos arquivísticos digitais será 

menos árduo, pois terá sido respeitada a manutenção de 

réplicas dos depósitos digitais em ambientes diferentes 

daquele em que ocorreu a catástrofe. Recomenda-se, 

portanto, manter uma cópia de segurança em local 

fisicamente separado do local onde estão os arquivos 

originais. 

 

INNARELLI, 2015. 
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VII. Não 

confiarás 

cegamente no 

suporte de 

armazenamento 

Aspecto: Autenticidade, 

integridade, confiabilidade e 

acessibilidade. Justificativa: A 

não confiança em um suporte de 

armazenamento não se restringe a 

um único aspecto a ser 

preservado; ela abrange o 

documento arquivístico digital 

como um todo. 

O mundo digital é recente. Muitos profissionais de arquivo 

têm duvidas referentes à guarda e conservação dos suportes 

dos documentos. O fator agravante é que este tipo de 

armazenamento é o mais frágil comparados com os meios 

convencionais, como o papel, por exemplo. A confiança no 

suporte de armazenamento é arriscada, pois a dúvida e a 

incerteza sobre a guarda destes documentos gera um desafio 

de conservação do suporte digital. Portanto, recomenda-se 

planejar um rodízio do suporte periodicamente, além de 

manter sempre cópias de segurança. 

 

ARELLANO, 2008. 

 

INNARELLI, 2015. 

 

VIII. Não 

deixarás de 

fazer backup e 

cópias de 

segurança 

Aspecto: Autenticidade, 

integridade, confiabilidade e 

acessibilidade.  

Justificativa: A realização de 

backup não se restringe a um 

único aspecto a ser preservado; 

ela abrange o documento 

arquivístico digital como um 

todo. 

Com um enorme número de pesquisas na área de arquivo 

alertando para a obsolescência dos suportes de 

armazenamento, possuir apenas uma cópia do documento 

arquivístico é, em parte, irresponsabilidade. 

Recomenda-se a realização de cópias de segurança, por ser 

um processo fundamental para que o profissional de arquivo 

não seja surpreendido por alguma falha de suporte. Caso 

haja algum incidente, a restauração dos sistemas 

informatizados é realizada de forma íntegra.  

INNARELLI, 2015. 
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IX. Não 

preservarás 

lixo digital 

Aspecto: acessibilidade. 

Justificativa: dificuldade de 

recuperação quando há uma 

quantidade considerável de lixo 

eletrônico. 

Obs: outros aspectos podem ser 

afetados indiretamente, devido à 

dificuldade de gestão de 

documentos. 

O lixo físico é visualmente identificável; o digital, não. A 

percepção do espaço utilizado pelo lixo eletrônico é 

dificultada pela não visualização direta, e, por isso, o 

profissional não tem a real dimensão do que tem de ser 

preservado e do que tem de ser eliminado. 

O uso da Tabela de Temporalidade de Documentos sana o 

problema do lixo digital, pois constando o prazo de guarda e 

a eliminação dos documentos – físicos e digitais –, o 

profissional de arquivo pode identificar o acúmulo de 

documentos sem funcionalidade na instituição.  

INNARELLI, 2015. 
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X. Garantirás a 

autenticidade 

dos 

documentos 

arquivísticos 

digitais 

Aspecto: autenticidade é o 

aspecto a ser observado neste 

mandamento, sendo a 

justificativa óbvia pelo próprio 

teor do mandamento.  

A dificuldade de definição de técnicas que garantam a 

autenticidade dos documentos arquivísticos digitais é uma 

problemática pelas características próprias do documento 

digital, ocasionando facilmente a duplicação, distribuição, 

conversão, alteração e falsificação sem deixar rastros. 

Para que a autenticidade seja conservada, o documento 

arquivístico precisa estar inserido em um sistema de gestão 

confiável que trate dos aspectos de cadeia de custódia. Isto 

vai garantir a não corrupção do documento arquivístico 

digital. A não implementação deste sistema pode acarretar 

na perda da autenticidade de todo documento. 

 

ARELLANO, 2008. 

 

CONSELHO 

NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2012. 

 

FLORES e SANTOS, 

2015. 

 

Fonte: própria, com base na revisão de literatura efetuada. 
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7. CONCLUSÃO  

 

 Com o crescente aumento do uso dos documentos em formatos digitais, a 

preocupação com a preservação se faz necessária. Apontamos que devido à ascensão 

tecnológica, o campo de ação e os profissionais de arquivo devem estar aptos aos 

objetos digitais e não se privarem da responsabilidade de gerir os documentos nesse 

novo mundo. 

 Expomos que o acesso ao objeto digital é feio por meio de hardwares e 

softwares, ou seja, são objetos que precisam de máquinas e leitores de mídias que façam 

a tradução e representação dos conteúdos para que um cérebro humano possa interpretá-

los. Consideramos que estes documentos digitais, por serem transmitidos entre pessoas 

e aplicativos, podem ter sua autenticidade ameaçada (CONARQ, 2012). 

 O objetivo desta pesquisa foi elaborar um quadro sistemático com diretrizes 

a serem consideradas para fins de preservação envolvendo os formatos textuais de 

documentos digitais. 

 Abordamos o conceito de documento digital, mostrando que é um 

documento codificado em números binários, sendo apenas legível por meio de um 

sistema computacional (CONARQ, 2008). 

 Tratamos do documento arquivístico, sendo um documento produzido ou 

recebido no curso de sua atividade, servindo, assim, de evidência, e sendo retido para 

ação ou referência destas atividades – garantindo sempre o acesso. 

 Definimos os documentos arquivísticos digitais como documentos 

arquivísticos registrados em suportes digitais, e que, por isso, possuem características 

diferentes dos documentos arquivísticos tradicionais, como papeis. 

  Indicamos que os formatos de arquivo especificam como a codificação em 

números binários será representada no conteúdo digital. Atentamos para o fato de que 

estas especificações podem tornar-se obsoletas.  

 O objetivo geral desta pesquisa foi atingido ao apresentar as diretrizes a 

serem consideradas para fins de preservação envolvendo os formatos textuais de 
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documentos digitais. As diretrizes encontram-se materializadas em um quadro 

sistemático, localizado no capítulo 6 deste trabalho. 

 Trabalhos futuros podem abranger as especificidades de documentos em 

formatos multimídia, cujos aspectos de preservação digital são mais complexos. 
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