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RESUMO 
 

 

Abordagem sobre a importância da preservação do documento de arquivo a 

fim de garantir o seu valor probatório e histórico. Analisa os conceitos como 

documento de arquivo, documento de arquivo eletrônico, preservação de documento 

de arquivo, autenticidade frente às inovações tecnológicas. Apresenta os principais 

planejamentos, políticas e estratégias de preservação do documento de arquivo. 

 
  

PALAVRAS-CHAVE: Documento de arquivo, autenticidade, preservação de 

documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 
 

 Approach on the importance of the preservation of archive documents in order 

to guaranty your probative and historical value. To analise the concepts like archive 

document, electronic archive document , preservation of  archive document, 

authenticity front of the tecnological inovations. Presents the key planning, politic and 

strategy of archive document preservation.  
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 

 As informações atualmente tem fluido numa velocidade nunca vista. Preservar 

a informação gerada pela população não é uma preocupação recente, ela vem 

desde a invenção da escrita quando eram usados símbolos gráficos e mnemônmos 

de vários tipos para armazenamento de informação. (Steven Fischer, 2003) 

 Para registrar sua informação a humanidade utilizou como suporte diversos 

materiais como: madeira, metais, pedras, tecidos, papiro, pergaminho até chegar ao 

papel. Com a preservação desses suportes, foi permitido a gerações futuras 

compreender e contextualizar a cultura e a história do povo.  

  Os novos tipos de suportes com CD, DVD, pen drives, assim como o papel, 

necessitam de cuidados especiais com o propósito de preservar sua integridade e 

assegurar a recuperação da informação. 

 O ambiente digital é um mundo muito diferente do que estamos acostumados, 

pois foge do padrão de linguagem alfabética e papel. No mundo digital, tudo é 

codificado em linguagem binária, onde para os seres humanos entenderem o que 

está escrito, é preciso da intermediação de programas de computador. Os 

elementos desse documento é o hardware que tem como “[...] responsabilidade de 

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

software será capaz de manipular”. (FERREIRA, 2006). E o software que tem “[...] 

responsabilidade de preparar o objeto lógico para que seja devidamente 

apresentado a um receptor humano”. (FERREIRA, 2006) e o suporte (CD, DVD, pen 

drive, etc.). 

 Durante toda sua existência, a fim de garantir a acessibilidade e legitimidade 

do documento, mantendo intacta sua forma, seu conteúdo, os documentos digitais 

devem ser geridos cuidadosamente, mantendo até quando necessário para 

continuidade de sua credibilidade como documento de arquivo, as suas relações. A 

preservação do documento de arquivo garante o valor de prova e de valor histórico 

através da garantia da autenticidade do documento.  

 Documento de arquivo é o documento que é produzido ou recebido no 

decorrer das atividades de uma pessoa física ou jurídica em qualquer que seja o 

suporte. Em outras palavras, documento de arquivo é criado para registrar um 

determinado acontecimento, uma atividade, e que se torna fonte de pesquisa e 
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informação para assegurar a sua integridade. (CAMARA TÉCNICA DE 

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, 2011 apud RONDINELLI, 2011) 

 O documento de arquivo funciona como um apoio para o gerenciamento 

operacional, pois sem ele as tomadas de decisões não teriam um fundamento 

concreto e nem teriam uma resposta completamente satisfatória. Garante também a 

confiabilidade da instituição. Tem também a função secundária de herança cultural, 

quando os produtores ou sucessores o tornam representativo da sua história. Deve 

ser mantida no documento de arquivo a custódia ininterrupta para que a sua 

autenticidade seja garantida. (RONDINELLI, 2005) 

 A autenticidade é uma das características do documento de arquivo. Ela está 

relacionada com a criação, manutenção e custódia do documento de arquivo.  Os 

documentos são criados para que aconteça uma ação através deles, são produzidos 

na rotina para uma determinada função. São mantidos para que as futuras ações e 

informações sejam garantidas, e são selecionados e separados para preservação 

após de serem julgados se são dignos de serem conservados ou não.  

 Os documentos de arquivo são confiáveis pelas circunstâncias de sua criação 

e as necessidades da prestação de contas, são provas das ações a que se referem.  

A transmissão dos documentos de arquivos eletrônicos entre pessoas e sistemas ou 

armazenagem contínua ou substituição/atualização do hardware e software são 

grandes ameaças para a garantia da autenticidade do documento.  

 O presente trabalho visa perceber como a preservação do documento de 

arquivo é importante, independente do seu formato ou suporte. A preservação tem 

que garantir que o estatuto de prova e de testemunho histórico do documento de 

arquivo eletrônico seja mantido a partir da garantia da sua autenticidade. 

 

 

1.1– JUSTIFICATIVA 

 

 

A preservação do documento de arquivo eletrônico é uma área muito 

discutida, pois com a invenção das novas tecnologias, muitas vezes não sabemos 

como nos prevenir e preservar a autenticidade do documento, pois cada dia é uma 

nova criação, uma nova maneira de produzir e visualizar um documento. 
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Manter a integridade e acessibilidade dos documentos eletrônicos ao longo 

prazo assegurando as suas características físicas, lógicas e conceituais, são 

principais ações da preservação digital. 

A preservação do documento de arquivo eletrônico é extremamente 

importante, pois é ela que garante que a integridade, a autenticidade e fidedignidade 

do documento, e o mantém como monumento. 

Esse trabalho surge como um estudo sobre os principais aspectos da 

preservação do documento de arquivo eletrônico para que a autenticidade do 

documento seja mantida. 

 

 

1.2 – OBJETIVOS 

 

 

 PRINCIPAL: 

 

O objetivo geral do presente trabalho é perceber a importância da 

preservação para o documento de arquivo no que tange o seu estatuto de prova e 

história. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

1. Compreender a especificidade do documento de arquivo; 

2. Apresentar os conceitos de preservação do documento de arquivo 

para garantir a autenticidade do mesmo; 

3. Apresentar as novas estratégias para a preservação do documento de 

arquivo. 
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1.3 - MARCO TEÓRICO  

  

 

A preservação é um dos grandes desafios do século XXI. Com o aumento da 

produção de informação em formato digital, tem sido questionada cada vez mais a 

importância de se ter garantida a sua disponibilização e preservação por longos 

períodos de tempo. 

No início as práticas relacionadas com a preservação digital estavam 

baseadas na ideia de garantir a longevidade dos arquivos, mas essa preocupação 

agora está centralizada na ausência de conhecimento sobre as estratégias de 

preservação digital e o que isso poderá significar na necessidade de garantir a 

longevidade e a autenticidade dos arquivos digitais. 

No presente trabalho, uma das definições que será usado para Preservação é 

o do Dicionário de Terminologia Arquivistica (2005) que define como: “Prevenção da 

deterioração e danos de documentos, por meio de adequado controle ambiental e/ou 

tratamento físico e/ou químico”. 

Preservação é entendida como uma função arquivística dentro de todo o 

gerenciamento dos arquivos. São as escolhas, a avaliação do que irá ser preservado 

ou não, diante da impossibilidade de poder preservar toda a documentação. 

 Para prosseguir, precisamos diferenciar documento de documento de arquivo. 

Para o autor Jacques Le Goff (1990), documento é um testemunho do seu tempo, 

independente do seu suporte. 

 Para T. R. Schellenberg, um dos grandes autores da área, documento de 

arquivo é definido como: 

 
 

Todos os livros, papeis, mapas, fotografias ou outras espécies 
documentárias, independentemente de sua apresentação física ou 
características, expedidos ou recebidos por qualquer entidade pública ou 
privada no exercício de seus encargos legais ou em função de suas 
atividades e preservados ou depositados para preservação por aquela 
entidade ou por seus legítimos sucessores como prova de suas funções, 
sua política, decisões, métodos, operações ou outras atividades, ou em 
virtude do valor informativo dos dados neles contidos. 

 
 

 Desta forma, podemos definir documentos de arquivo como documentos que 

foram produzidos, mantidos ou recebidos no exercício das atividades de uma 

determinada instituição seja ela privada, pública ou por uma pessoa. É preservado 
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pela entidade custodiadora para que tenha valor de prova das funções, decisões da 

mesma.  São criados com a motivação funcional, administrativa ou legal, e 

asseguram os direitos da instituição ou da pessoa através da sua natureza orgânica 

e do seu valor probatório.  

Para que o documento de arquivo tenha valor de prova, é necessário que o 

documento tenha um valor primário, sendo produto de atividade da instituição e 

humana, agindo assim como prova dessa atividade. Características como a 

imparcialidade, autenticidade, inter-relacionamento, naturalidade e unicidade são 

imprescindíveis para que os documentos arquivo tenham garantia do seu valor de 

prova. Essas características norteiam os métodos básicos para que seja possível 

alcançar a compreensão do passado tanto imediato quanto histórico, seja com 

objetivo histórico ou administrativo. 

 Documentos de arquivo, ou registros documentais, como são chamado por 

Luciana Duranti (1994), são únicos, pois são gerados e recebidos pelas pessoas ou 

instituições no curso das suas atividades, usados como instrumentos pois são 

provas primordiais para as suposições ou conclusões relativas a essas atividades. 

 Com as novas tecnologias, o documento deixou ser fixado somente em 

suportes físicos, como papel, madeira, metal, e passaram a ser também criados ou 

mantidos de forma eletrônica.  

Segundo o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ, 2010), documento 

eletrônico é: “informação registrada, codificada em forma analógica ou em dígitos 

binários, acessível e interpretável por meio de um equipamento eletrônico”. 

 Duranti em sua obra “Rumo a uma teoria arquivística de preservação digital: 

as descobertas conceituais do projeto Interpares” (2005) define documento de 

arquivo eletrônico como um documento que de forma eletrônica foi produzido ou 

recebido. 

Documento de arquivo eletrônico é um documento de arquivo que através de 

um computador digital pode ser manipulado ou processado. (COMITÊ SOBRE 

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS DO CIA, 1997 apud Rondinelli, 2005) 

 Autenticidade do documento é garantir que o ele não sofreu nenhuma 

alteração, adulteração e nem foi corrompido no decorrer do tempo, é a qualidade 

dele estar exatamente como foi produzido. (CONARQ, 2012) 

O projeto InterPares, que será um dos textos usado como base para esse 

trabalho, tem como objetivo o desenvolvimento do conhecimento essencial da 
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preservação permanentes dos documentos de arquivo autênticos produzidos e/ou 

mantidos em meio digital.  

A Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, em conformidade com os 

padrões nacionais e internacionais, tem como objetivo apresentar e definir 

procedimentos técnicos, diretrizes e instrumentos legais sobre gestão arquivística e 

preservação de documentos digitais.  

 Preservação de documento de arquivo segundo CONARQ (2004) é preservar 

enquanto o acesso depende das condições de serem compreendidos e utilizados do 

documento, garantir a autenticidade e integridade da informação.  

Na preservação de documentos eletrônicos, assim como na preservação dos 

documentos em papel, é necessária a adoção de ferramentas que protejam e 

garantam a sua manutenção. Essas ferramentas deverão servir para reparar e 

restaurar registros protegidos, prevendo os danos e reduzindo os riscos dos efeitos 

naturais, ou para restaurar os documentos já danificados. 

As condições básicas à preservação digital seriam, então, a adoção desses 

métodos e tecnologias que integrariam a preservação física, lógica e intelectual dos 

objetos digitais. 

Ingrid Beck em as obra “A importância do planejamento da preservação” 

discorre como é importante a instituição contar com um plano de preservação com 

políticas bem definidas e especifica três etapas de planejamento principais. 

As tecnologias para a preservação digital estão sendo pesquisadas com o 

intuito de compreender as suas implicações dentro das políticas de criação e uso de 

repositório de informação digital. Alguns estudos sobre a preservação digital têm 

estabelecido que a imediata implementação de política de preservação digital é a 

forma mais efetiva de garantir o armazenamento e uso de recursos de informação 

por longos períodos de tempo. 

A área de preservação de documento eletrônico requer uma atenção muito 

grande, pois um com um pequeno descuido todo um patrimônio, uma instituição 

pode sucumbir. Através das aulas mestradas na Universidade Federal Fluminense, 

eu pude me interessar pela preservação dos documentos de arquivo eletrônico e 

entender o quanto ele é importante e requer muito estudo. O presente trabalho tem 

como principal objetivo perceber a importância da preservação para os documentos 

de arquivo no que tange o seu estatuto de prova e história, tendo como tese 
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principal a importância da preservação em arquivos por garantir seu estatuto 

enquanto prova e testemunho histórico, por garantir a autenticidade. 

 

 

1.4 – METODOLOGIAS E FONTES 

 

 

Para fins de execução deste projeto de pesquisa, será feito uma revisão de 

literatura arquivística a cerca dos conceitos que são importantes para que a 

preservação do documento de arquivo eletrônico continue autêntico.  

Para trabalhar com os conceitos de documento, documento de arquivo e 

documento de arquivo eletrônico, serão utilizadas as definições dos autores Heloísa 

Liberalli Bellotto, Ana Célia Rodrigues, Marilena Leite Paes, Rosely Curi Rondinelli, 

Theodore Schellenberg, José Carlos Abbud Grácio. Os autores citados também 

serão base para outros conceitos o decorrer do trabalho. 

Jacques Le Goff relaciona o conceito de documento e monumento. Ele 

determina ao documento um valor de testemunho, de legado, de memória.  

Os autores Luciana Duranti, Miguel Ferreira, Cristiana Vieira Freitas, Claudia 

Lacombe Rocha, Margareth da Silva, projeto InterPARES serão base para 

conceituar autenticidade tanto do documento de arquivo tradicional tanto o 

eletrônico, o valor de prova do documento de arquivo.  

Para conceituar preservação, preservação de documento de arquivo, 

preservação de documento de arquivo eletrônico, planejamento de preservação 

serão utilizados os autores Ingrid Beck, Karen Garlick, Sherelyn Ogden, CONARQ, 

Vanderlei Batista dos Santos. Eles também servirão de base teórica para conceituar 

os termos no decorrer do trabalho. 

 Essas fontes serão utilizadas para servirem de base para o presente trabalho, 

ressaltando que outros autores poderão ser abordados para acrescentar a base 

teórica. 
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2 – DOCUMENTO DE ARQUIVO E SUA AUTENTICIDADE. 

 

 

A palavra documento que vem deriva do latim “docere”, que significa ensinar, 

informar, fazer, saber e “mens” que significa memória. Em geral, está relacionado 

com as manifestações do pensamento do homem através de caracteres fixados em 

suportes sobre um determinado assunto. Segundo Bellotto (2006), documento é 

definido como qualquer material que o homem possa expressar, seja ele gráfico, 

iconográfico, plástico ou fónico. As diversas formas de realizar a escrita nesses 

diversos materiais é a explicação geral de que os monumentos, gravações e outras 

modalidades de expressão também são considerados documentos.  

Documento é todo conhecimento, todo conteúdo conservado ou registrado 

com a finalidade de representar, ser usado para consultas, reconstrução, estudo e 

prova. É todo objeto que o pesquisador/historiador se apropria para construir sua 

análise.  

Jacques Le Goff (1990) na sua obra História e Memória faz uma reflexão 

sobre o documento e o monumento. Ele diferencia documento e monumento, o 

primeiro ele define como “testemunho essencialmente escrito, possuía mais 

legitimidade por ser relacionado à neutralidade, o que o consolidou, inclusive, como 

prova jurídica ao longo dos tempos.” Já monumento ele define como um “material 

historiográfico de valor contestável, sendo caracterizado pelo poder de perpetuação, 

voluntária ou involuntária, das sociedades históricas” 

Posteriormente, Le Goff desconstrói as afirmações que antes tinha levantado, 

e afirma que todo documento é monumento, pois o documento é um produto 

fabricado baseado nas forças que a sociedade possui com as intenções de quem o 

elabora. Ele é um monumento por possuir uma relação de poder, o que pode 

perpetuar as recordações e evocar o passado. O documento tem a intenção de 

imortalidade, de legado, para ficar na memória e servir como testemunho. A 

preservação possui essa intencionalidade, a de perpetuar o documento.  

O conceito de documento é amplificado, para Le Goff (1900) o documento 

pode ser tudo que foi produzido pela atividade humana, um livro, filme, fotografia, 

filme. O que determinará o tipo do documento, se ele será um documento de 

arquivo, documento de biblioteca ou museu e onde ele será tratado e preservado, 

será a sua origem e seu uso. (Bellotto, 2006) 
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 O documento tratado no presente trabalho será o documento de arquivo, que 

é produzido no decorrer das atividades de uma família ou entidade pública ou 

privada, guardando esse documento relações orgânicas entre si. Ele surge no 

desdobramento das atividades funcionais, administrativa e legais e tem o objetivo de 

servir de prova, de testemunho de alguma ação. (Bellotto, 2006) 

Segundo o Arquivo Nacional (2005, apud, DIAS; NEGREIROS, 2008) o 

documento de arquivo possui valores que comprovam a sua especificação como 

prova documental, que são: valor administrativo que é o documento que informa, 

fundamenta e provam os atos, as atividades administrativas da instituição. O valor 

fiscal, que comprova as atividades financeiras ou fiscais da instituição. Valor legal, 

que comprova perante a lei um fato ou constitui um direito. E por fim, o valor 

probatório que garante a prova legal do documento. 

O documento de arquivo é criado no decorrer de uma determinada atividade, 

de forma involuntária. “É o resíduo material da ação que lhe dá origem”. 

(RODRIGUES, 2008)  

O que especifica o documento de arquivo é a forma em que ele é produzido, 

sua intencionalidade e a forma de sua manutenção, isto é, a maneira em que ele é 

custodiado.  De acordo com Paes (2006), o documento de arquivo é aquele que, 

produzido e/ou recebido por uma instituição pública ou privada, no exercício de suas 

atividades, constitua elemento de prova ou de informação.  Portanto, documento de 

arquivo é aquele produzido e/ou recebido por pessoa física no decurso de sua 

existência”. (PAES, 2006)  

Documento de arquivo é o documento criado para registrar uma determinada 

atividade, funcionando como apoio para assegurar a sua integridade e o 

gerenciamento operacional para as tomadas de decisões de uma determinada 

instituição. 

Documento de arquivo segundo o Dicionário de terminologia arquivística 

(1993, apud BRITO, 2005) é denominado como um documento que é produzido com 

a finalidade de provar e/ou informar um procedimento jurídico ou administrativo de 

uma determinada instituição ou pessoa.  

O documento de arquivo possui especificidades como a fidedignidade e 

autenticidade que o garantem como prova, por esse motivo, essas especificidades 

devem ser preservadas, pois se o documento não tem valor como prova, não tem o 

porquê ser preservado. Duranti (1998 apud RONDINELLI, 2005) deixa claro que o 
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documento de arquivo não é prova em si e sim uma fonte de prova da ação e um 

testemunho do passado. 

Segundo Duranti (1994) o registro documental ou documento de arquivo 

serve como prova primordial para as conclusões relativas as atividades e situações 

que ele contribuiu para criar, eliminar, manter e modificar. Sem o documento de 

arquivo e o seu valor de prova que é determinado pela sua autenticidade, as 

instituições e a sociedade não poderiam tomar as decisões necessárias com 

segurança. 

Os documentos de arquivo tem uma relação muito próxima com a 

administração pública, pois eles são os registros das atividades das organizações. 

Os documentos de arquivo são testemunho de todas as atividades relacionadas às 

instituições, são testemunho das suas competências, atribuições, funções, 

operações no decurso de sua existência. (BELLOTTO, 2002) 

Todo documento de arquivo possui o valor de prova, ele nasce com esse 

valor. Pois ele serve para garantir, provar que uma determinada ação foi tomada 

seja no valor primário ou secundário do documento, o valor de prova está sempre 

presente. (JARDIM, 1995) Segundo Jenkinson (apud INDOLFO, 2007), os 

documentos nunca perdem o valor de informação e o de prova para o seu criador. 

Já o valor histórico refere-se a um valor que o documento não foi inicialmente criado, 

mas sim, foi passado a ser determinado esse valor ao documento por ser 

considerado fonte de pesquisa e informação para terceiros ou para o seu próprio 

criador. (INDOLFO, 2007) 

 

 

2.1- CARACTERÍSTICAS DOS DOCUMENTOS DE ARQUIVO 

 

 

Os documentos de arquivo são preservados e são vistos como dignos de 

confiança. Ele é uma fonte de prova, e não a prova em si. Os documentos 

arquivísticos possuem 5 características que potencializam esse seu valor probatório, 

que são: Imparcialidade, Autenticidade, Naturalidade, Unicidade e Organicidade. 

(DURANTI, 1994) 
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 A primeira característica é a Imparcialidade que assegura que o documento é 

criado de maneira que não tem uma intensão de informação, e sim são criados de 

maneira livre, sem intenção de visualização posterior.  

 
 

Isso não quer dizer que as pessoas que intervêm em sua criação são livres 
de preconceito e, mas que as razões por que eles são produzidos (para 
desenvolver atividades) e as circunstâncias de sua criação (rotinas 
processuais) asseguram que não são escritos “na intenção ou para a 
informação da posteridade", nem com a expectativa de serem exposto ou 
com o receio do olhar do público. (DURANTI, 1994) 

 
  
 A segunda característica é a autenticidade que liga-se a criação, manutenção 

e custódia do documento. A produção do documento vem de uma determinada 

função, para a prova ou para conservação de alguma determinada atividade, são 

produtos de rotinas processuais. Torna-se autentico quando conservado, preservado 

de acordo com procedimentos regulares que podem ser comprovados. 

            Segundo o CONARQ, autenticidade é a “Credibilidade de um documento 

enquanto documento, isto é, a qualidade de um documento ser o que diz ser e de 

que está livre de adulteração ou qualquer outro tipo de corrupção”. (2014) 

            A terceira característica é a naturalidade que se dá pela naturalidade com 

que os documentos de arquivo são criados. Eles não são criados artificialmente, e 

sim são acumulados de modo natural, continua e progressiva nas instituições. 

 
 

Os registros arquivísticos não são coletados artificialmente, mas 
acumulados de modo natural nas administrações, em função dos seus 
objetivos práticos; os registros arquivísticos se acumulam de maneira 
contínua e progressiva, como sedimentos de estratificações geológicas, e 
isto os dotas de um elemento de coesão espontânea, embora estruturada 
(organicidade). (FONSECA, 1998 apud RONDINELLI, 2005) 

 
 
           A quarta característica é a unicidade que se dá pela característica de cada 

documento ser único, ele assume um lugar na estrutura documental do grupo do 

qual pertence, pois cada documento tem uma complexa relação com os demais 

documentos do grupo ao qual pertence. Cópias de um registro podem existir em um 

ou mais grupos de documentos, mas cada cópia é única em seu lugar, porque o 

complexo de suas relações com os demais registros do grupo é sempre único. 
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Sendo imparciais no que diz respeito à criação, autênticos no tocante aos 
procedimentos, e inter-relacionados no que tange ao conteúdo, os registros 
documentais estão aptos a satisfazer os requisitos da legislação sobre o 
valor probatório e constituem a melhor forma não só de prova documental, 
mas de prova em geral. (DURANTI, 1994) 

 

 

A quinta e última característica é a Organicidade ou Inter-relacionamento 

que é a relação que é criada no decorrer do andamento das transações para quais 

foram criadas. Eles estão ligados por um elo que é criado no momento em que são 

produzidos ou recebidos. Os documentos arquivísticos são um conjunto indivisível 

de relações. 

Segundo Duranti (1994) a inter-relacionamento entre os documentos se dá 

pelo estabelecimento de relações que são formadas pelos documentos no decorrer 

das transações e de acordo com as necessidades. 

 

  

2.2 – PRINCÍPIOS ARQUIVÍSTICOS 

 

 

A arquivística tem dois princípios, o de Respeito ao Fundo e o de Ordem 

Original. O primeiro diz respeito a não influencia que o arquivista deve exercer sobre 

a massa documental. Ao retirar uma documentação se quer de todo o contexto que 

ela está inserida, é desfeito todo o corpo da massa documental, tirando assim todo o 

seu valor e sentido. 

 O princípio de respeito ao fundo será tratado como sinônimo do principio da 

proveniência. Segundo o Rousseau e Couture, principio de proveniência é definido 

como “o princípio fundamental segundo o qual os arquivos de uma mesma 

proveniência não devem ser misturados com os de oura proveniência e devem ser 

conservados segundo a sua ordem primitiva, caso exista.” 

 Segundo Ana Márcia Lutterbach Rodrigues (2006), ao se retirar peças 

documentais do seu lugar original, pode-se destruir a informação do significado das 

dos documentos. 

 O que diferencia os demais conjuntos de documento do conjunto de 

documento de arquivo é que o segundo se faz num processo natural, são 

acumulados naturalmente segundo o fluxo de produção da instituição ou pessoa.  
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 O segundo princípio é o da Ordem Original, onde a ordem em que os 

documentos são produzidos pelo produtor é respeitada. Duranti (1994) considera 

como um princípio de proveniência sob o ponto de vista interno do arquivo. 

 Ordem original é respeitar a ordem dos documentos do fluxo das ações que 

os receberam ou produziram de um determinado produtor 

Os dois princípios são estritamente importantes para a arquivística, pois são 

eles que asseguram a confiabilidade do documento e sua integridade. Podemos 

dizer que a ordem original dá a estrutura interna do fundo arquivistico, e o princípio 

da proveniência dá o delimita o externo do conjunto, sendo, por esses motivos, 

muitas vezes usados os dois princípios juntos.  

   

 

2.3 – DOCUMENTOS DE ARQUIVO E SEUS FORMATOS 

  

 

No século XX, o conceito de documento de arquivo já estava consolidado. 

Documentos de arquivo foram definidos como os documentos que são criados ou 

recebidos no curso das atividades e funções de um órgão ou de um indivíduo com 

uma finalidade prática registrando uma ação. (DURANTI, 2005)  

Mas no advento dos avanços tecnológicos, o conceito de documento de 

arquivo voltou a ser revisto, pois além do papel como principal suporte para o 

registro da informação, surgiu um novo suporte para a informação, o meio digital 

 
 
A tentativa atual de esclarecer o conceito de documento arquivistico se 
origina de uma necessidade de identificar documentos arquivísticos num 
sistema de informação automático. Como os escritórios se movem de um 
mundo manual, baseado no papel, para um ambiente eletrônico, a prova 
das atividades anteriores e das transações se evaporam como aconteceu 
com a sociedade anteriormente à escrita. (DUFF, 1996 apud RONDINELLI, 
2005) 

 
 
É necessário citar que essa análise visa o conceito de documento de arquivo 

frente às novas tecnologias de informação e não o documento arquivístico eletrônico 

em si. (RONDINELLI, 2005) 

As novas tecnologias estão tomando conta de praticamente todas as 

transações das práticas da sociedade. Assim, o documento de arquivo em papel 
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está perdendo lugar para o documento de arquivo eletrônico, pela sua acessibilidade 

e disponibilidade. 

Documento de arquivo eletrônico segundo o Comitê sobre Documentos 

Eletrônicos (CIA) é “um documento arquivistico sujeito á manipulação, transmissão 

ou processamento por computador digital”. (1997 apud RONDINELLI, 2005) 

O documento de arquivo eletrônico, ele pode nascer eletrônico, ou seja, 

quando a informação é registrada em bits na sua criação. Ele também pode ser 

digitalizado, que é quando um documento em papel é convertido em formato digital.  

No documento de arquivo eletrônico tem as mesmas características e 

princípios do documento de arquivo tradicional, pois o que importa é o conteúdo 

intelectual do documento, e não o seu suporte. Assim, o documento de arquivo 

eletrônico atende aos princípios de autenticidade, organicidade, unicidade, 

imparcialidade e unicidade e ele tem a mesma forma intelectual. (GRÁCIO, 2012) 

O documento de arquivo eletrônico é muito suscetível a alterações não 

autorizadas, degradação física e obsolescência tecnológica e possui uma fragilidade 

muito grande. Para que o documento de arquivo seja ele em formato convencional 

ou em formato digital não perca o seu valor de prova tem que ser garantida a sua 

integridade, autenticidade, acessibilidade e fidedignidade da informação. 

Um documento de arquivo eletrônico autêntico é aquele que a sua 

preservação é feita de maneira segura e sua proveniência pode ser verificada, que 

pode conduzir de maneira segura e cujo status de transmissão pode ser 

determinado. (MacNeil, 2000 apud, RONDINELLI, 2005) 

O documento de arquivo eletrônico, diferente do documento de arquivo em 

papel, tem a característica da dissociação da informação registrada e do suporte, 

sendo assim possível a transferido da informação digital de um suporte para outro. 

Essa característica possibilita uma maior difusão da informação, mas ao mesmo 

tempo a informação fica fragilizada, pois com a transferência de um suporte para o 

outro, é possível a perda ou modificação do conteúdo, deixando em dúvida assim o 

seu valor de documento de arquivo autêntico. (GRÁCIO, 2012) O documento de 

arquivo digital é um objeto físico (suporte), lógico (software e formatos) e conceitual 

(conteúdo). 

 O documento de arquivo eletrônico tem algumas características específicas 

referentes à sua forma de produção, organização, administração e distribuição, 

acesso e preservação, bem como quanto aos suportes de armazenamento que o 
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diferencia do documento de arquivo tradicional. A principal característica que 

diferencia os dois tipos de documento de arquivo é o fato do documento de arquivo 

eletrônico representar a informação digital. (GRÁCIO, 2012) 

É necessário preservar além do documento de arquivo eletrônico, a 

autenticidade do documento, o seu valor de prova que legitima o que está fixado no 

documento. Um documento sem a sua autenticidade comprovada não pode ser 

denominado um documento de arquivo, pois é através da autenticidade que ele é 

legitimado.  

Com as novas tecnologias é importante repensar nas formas de manter as 

características, os princípios do documento de arquivo, sobretudo a autenticidade 

que garante o contexto do documento de arquivo. No entanto, o documento de 

arquivo continua possuindo o mesmo conceito, independente do seu formato. Como 

afirma Bellotto, o documento de arquivo é um conceito e não um formato. (2006) 

 

 

2.4 – A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO DE ARQUIVO 

 

 

 Autenticidade segundo Miguel Ferreira (2006), tem significados diferentes 

para historiados e arquivistas. Para os historiadores, o documento pode se 

denominar autentico se sua identidade e integridade não tiverem sido 

comprometidas, se “sua história custodial tiver sido devidamente documentada ao 

longo do tempo”. Já para os arquivistas, um documento é autentico quando usado 

como prova. Mesmo um documento falsificado é denominado como autentico, pois 

ele é prova de que outro documento foi falsificado, “um arquivista preocupa-se, 

sobretudo, com a prova que um documento poderá constituir”. 

 Para um documento tradicional, em papel, a autenticidade se dá quando é 

“[...] conferida pelo seu modo, pela sua forma e pelo seu estado de transmissão, 

bem como pela maneira como se dá a preservação e custódia”. (RONDINELLI, 

2005) 

 A autenticidade do documento de arquivo faz parte do processo de avaliação 

do documento, e se apoia na análise da forma e do conteúdo do documento de 

arquivo que está totalmente ligado ao suporte, pois eles são inseparáveis. Além 

disso, a autenticidade também se baseia na cadeia de custódia ininterrupta do 
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documento de arquivo.  Já para o documento de arquivo eletrônico, a autenticidade 

não se dá tão facilmente, pois o documento é facilmente duplicado, distribuído, 

alterado e falsificado sem deixar nenhum rastro aparente.  Assim, a autenticidade do 

documento de arquivo eletrônico, se dá pela análise da forma e do conteúdo, do 

ambiente de produção, manutenção/uso e preservação do documento. (CONARQ, 

2012) 

 Para garantir a autenticidade do documento de arquivo é necessária a adoção 

de métodos que assegurem que não houve falsificação do documento após a sua 

criação e nem durante a sua transmissão, manipulação, preservação dentro dos 

sistemas de gestão. (FREITAS, 20--) 

Garantir a autenticidade do documento de arquivo ao longo prazo é o principal 

fator para a preservação de documento de arquivo. Os documentos de arquivo 

servem como prova, eles asseguram o exercício dos direitos dos cidadãos e por isso 

é necessário gerenciar o acesso digital de modo a garantir a autenticidade e o 

acesso ao longo prazo. (ROCHA; SILVA, 2007) 

Apesar da necessidade de novas abordagens arquivística, os profissionais da 

informação têm que ser capazes de entender que os princípios arquivísticos 

tradicionais (valor probatório e informativo, princípio da proveniência, critérios de 

ordenação e descrição e avaliação) devem permanecer os mesmos e devem 

continuar primordiais para a arquivística.  
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3 – PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTO DE ARQUIVO 

 

 

 A preservação do documento de arquivo é extremamente importante, pois a 

informação gerada pelas instituições e pela sociedade é imprescindível para as 

tomadas de decisões e para o aprendizado das gerações futuras. Preservar significa 

que a informação registrada em qualquer suporte material tenha durabilidade e 

permanência através de intervenções técnicas, científicas e políticas, promovendo 

também o seu acesso físico e lógico, de forma contínua e pelo maior tempo 

possível. (SILVA, 2008) 

 A preservação do documento de arquivo, da informação nele contido é 

fundamental para o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade.   

 As principais preocupações para a preservação do documento de arquivo 

tradicional são os agentes internos e externos de deterioração, onde os agentes 

internos seriam “inerentes à própria natureza material dos documentos”, e os 

agentes externos “decorrem das condições de armazenagem e uso” (Schellenberg, 

2006) 

 Um dos fatores que garante a autenticidade do documento de arquivo é a 

preservação da custódia ininterrupta do documento de arquivo, que é desde a sua 

criação até sua transferência para a instituição arquivística que será responsável 

pela sua guarda, sua preservação em longo prazo. (CONARQ, 2012) 

  

 

3.1 – PORQUE PRESERVAR? 

 

 

Por que então devemos preservar um documento de arquivo? Suas 

características? Seus princípios? 

 Como vimos a pouco, o documento de arquivo tem o papel de prova de ação 

de uma determinada instituição sendo ela pública ou privada ou de uma pessoa 

física. Ele comprova todo o tramete da instituição, e serve no futuro como prova das 

suas ações. Também tem o valor histórico, para a instituição, país, nação.  
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 São suas características que comprovam a sua veracidade, são elas que 

legitimam o documento de arquivo como tal. É a partir deles que o documento de 

arquivo se diferencia de todos os outros documentos.  

 E são seus princípios que garantem a organicidade dos documentos de 

arquivo. Através do princípio de proveniência e ordem original que a estrutura do 

arquivo e a sua ordem interna são mantidas.  

 Quando falamos de documento de arquivo, falamos de informação registrada. 

Duranti (1994), afirma que o documento é uma “prova de ação”, e gerenciá-lo é 

“manter o registro de ação”. 

 Uma correta gestão de documentos, segundo Vanderlei Santos oferece, 

dentre outras, “garantir a preservação de documentação importante à compreensão 

da função da instituição” e, “identificar e preservar documentos vitais e essenciais”. 

(2012) 

 Os acervos arquivísticos são distintos e apresentam, portanto, diferentes 

características no envelhecimento. É necessário que o documento permaneça, 

desde sua criação até sua destinação, com suas características. Para que isto 

ocorra, é fundamental um programa de manutenção de acervos que utilize de 

procedimentos de preservação básicos e simples a fim de aperfeiçoar o 

acondicionamento e o ambiente de armazenagem de registros arquivísticos. 

(GARLICK, 2001) 

 

  

3.2 – PRESERVAÇÃO DOCUMENTO DE ARQUIVO ELETRÔNICO 

 

  

A informação sempre foi importante para as pessoas ou instituição, pois é um 

conhecimento necessário para tomadas de decisões e para a sociedade. O conjunto 

de informações passadas é um meio de aprendizagem e se obtém conhecimento. A 

preservação dessas informações é extremamente importante para as gerações 

futuras, pois são prova das tomadas de decisões, são registros históricos e registros 

das experiências vividas das sociedades e das organizações. 

Preservar segundo o dicionário online Michaelis significa ato ou efeito de 

preservar, cautela, prevenção, proteção, conservação. Essa definição nos leva a 

pensar sobre a preservação do suporte, do material do documento. Porém, quando 
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se trata de um documento de arquivo eletrônico, preservar somente o suporte não é 

suficiente, pois o conteúdo do documento de arquivo eletrônico tem que se manter 

acessível ao ser humano, através dos dispositivos como cd’s, discos, dvd’s, entre 

outros. Por esse motivo, o grande desafio da preservação de documento de arquivo 

eletrônico é garantir por meio de recursos tecnológicos disponíveis à época em que 

a sua utilização ocorre, o acesso contínuo seus conteúdos e funcionalidade 

(CONARQ, 2004) 

Preservação de documentos de arquivo é definido pelos autores Duranti e 

MacNli (1996 apud RONDINELLI, 2005) como: 

 
 
Um conjunto de regras internamente consistentes que governam a 
manutenção física e intelectual, pelo criador, de documentos arquivisticos 
intermediários e permanentes, ao longo do tempo, e as ferramentas e os 
mecanismos necessários para implementá-las. 

 
 

Não significa apenas manter o acesso, na preservação de documento de 

arquivo eletrônico, mas sim assegurar que os documentos permaneçam 

compreensíveis pelo tempo necessário, através da preservação do suporte e das 

ferramentas necessário para o seu entendimento e garantir a capacidade da 

informação permanecer acessível e autentica. O foco do tratamento deixa de ser o 

suporte em sim e passar a ser a informação contida nele. 

Preservação digital é a capacidade de garantir que a informação digital 

permaneça acessível e com qualidade de autenticidade para que possa, no futuro, 

ser interpretada numa plataforma tecnológica diferente daquela utilizada sem sua 

criação. (FERREIRA, 2006) 

Quando falamos de preservação digital, não falamos apenas em 

procedimentos de manutenção e recuperação de dados, mas principalmente em 

estratégias e procedimento para que a sua acessibilidade e autenticidade sejam 

mantidas a todo tempo. 

O formato eletrônico trouxe grande avanço tecnológico para a sociedade, mas 

também grandes desafios a serem enfrentados para garantir a integridade, a 

autenticidade e a fiabilidade da preservação do documento de arquivo eletrônico, 

que são a obsolescência tecnológica tanto do hardware, softwares e dos formatos 

em que os documentos são armazenados, a fragilidade física do suporte, a 

vulnerabilidade do meio digital em longo prazo, a produção e/ou digitalização sem 
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critérios, padrões e o custo das novas tecnologias e mudanças no formato de 

arquivos e mídias de armazenamento. (GRÁCIO, 2012) 

O hardware evolui muito rápido, e decorrente disso os suportes que acessam 

aos documentos de arquivo eletrônicos se tornam obsoletos, dificultando o acesso 

ao documento de arquivo eletrônico e o seu armazenamento. Juntamente com o 

hardware, o software também tem um avanço tecnológico constante, com isso, há 

uma necessidade de novas criações para mecanismos que garantem o acesso ao 

documento com versão anterior.  

Com isso, a preservação do documento de arquivo eletrônico deve começar 

antes da criação do documento, deve começar no planejamento, quando for 

verificada a potencialidade da tecnologia da informação e comunicação envolvida. A 

instituição deve decidir as atividades que devem estar em meio eletrônico para que 

as tecnologias atendam aos objetivos da instituição. (SANTOS, 2012) 

A preservação do documento de arquivo eletrônico deve integrar os objetivos 

das instituições, desenvolvendo o seu próprio sistema de preservação que engloba 

todo o ciclo de vida do documento, à definição e implementação de política de 

preservação. (FREITAS, 20--) 

Para que a qualidade do documento de arquivo eletrônico seja preservada é 

necessário que a sua autenticidade seja garantida desde o momento da sua 

criação/produção até o momento do seu recolhimento. 

Preservar a autenticidade do documento de arquivo eletrônico é 

sensivelmente muito complexo, pois diferente do documento em papel que 

facilmente a sua autenticidade pode ser aferida, pelo fato do conteúdo e do suporte 

serem inseparáveis, no documento eletrônico qualquer alteração feita no documento 

é dificilmente detectada. Por isso, o conceito de autenticidade deve assegurar que a 

transação eletrônica é legítima, e que o processo não alterou e nem corrompeu a 

mensagem. Nesse sentido, técnicas de autenticação como criptografia, assinatura 

digital, marca de água, as chaves públicas, entre outras, foram criadas. (FREITAS, 

20--) 

No documento em papel, o autor assina de maneira tradicional, de forma 

manuscrita, e isso valida o conteúdo do documento e podemos constatar que o 

requisito que lhe dá o valor de prova está notável. Já no meu eletrônico isso não e 

possível, sendo assim, uma nova forma de assegurar que o conteúdo do documento 

não foi falsificado e nem alterado surgiu, que é a assinatura digital. 
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Assinatura digital é definida como um resultado de cálculo matemático, uma 

cadeia de bits do documento e a chave da assinatura digital. Quando acontece 

alguma alteração nessa cadeia de bits, a assinatura não corresponde mais a antiga, 

a autenticidade do documento não está mais garantida, pois esse documento ou foi 

corrompido, adulterado ou convertido. (CONARQ, 2012) 

A assinatura digital tem a função de “lacrar” o conteúdo do documento, ou 

seja, o documento se mantém íntegro e se for nem que minimamente alterado, 

poderá ser constatado. A assinatura digital eleva o nível de segurança do 

documento assinado. (GANDINI; JACOB; SALOMÃO, 2001) 

Segundo Duranti (2005) o projeto InterPARES tem como principal objetivo 

que de maneira confiável o documento seja mantido intacto, através do 

desenvolvimento do conhecimento teórico e metodológico. As descobertas do 

projeto InterPARES contribuíram fortemente para o desenvolvimento consistente de 

uma teoria arquivista de preservação digital com os princípios fundamentais para a 

arquivística. O projeto se preocupa com a manutenção do documento de arquivo 

eletrônico para que ele não perca a sua autenticidade e os seus valores como 

documento de arquivo. 

No projeto InterPARES 1, a autenticidade do documento de arquivo eletrônico 

é tratada. Ele divide os documentos em duas categorias, a primeira compreende os 

documentos que não foram modificados, que existe da mesma maneira que foi 

criado. Na segunda categoria, ele compreende os documentos que foram 

submetidos a mudanças. Mesmo com essa mudança, os documentos da segunda 

categoria são denominados autênticos, pois a sua identidade e integridade são 

mantidas através de tecnologias e procedimentos administrativos. (DURANTI, 2005) 

Ele ainda fala que a presunção da autenticidade do documento de arquivo 

eletrônico é baseada na série de requisitos que o documento de arquivo cumpriu e o 

grau. Esses requisitos são acumulativos, quanto maior o numero de requisitos, mais 

forte é a presunção de sua autenticidade. 

Para o projeto InterPARES 1, não é possível preservar um documento 

eletrônico, e sim preservar a capacidade de reproduzi-lo. Assim, para preservar 

documento eletrônico, tem que criar cópias autênticas do documento do produtor. O 

que garante a autenticidade dessas cópias é a implementação e monitoramento de 

privilégios relativos ao acesso, uso e reprodução dos documentos dento do arquivo; 

o controle do processo de migração dos documentos em papel para o meio 
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tecnológico; implementar procedimentos para prevenir, descobri e corrigir erros  e 

perdas no documento. 

Segundo MacNeil (2000 apud RONDINELLI, 2005) um documento de arquivo 

eletrônico é autêntico quando preservado de maneira segura, cujo status de 

transmissão pode ser determinado, quando é transmitido de maneira segura e 

quando a sua proveniência pode ser verificada. 

O projeto InterPARES 2 desenvolveu diretrizes para fornecer recomendações 

concretas sobre especificamente preservação a  longo prazo dos documentos de 

arquivo eletrônico  autênticos. Essas diretrizes respondem as necessidades de 

preservação dos programas onde os documentos de arquivo têm que ser guardados 

e consultados num período longo, também as instituições que preservam em longo 

prazo documentos de arquivo de terceiros e pela continuidade de sua acessibilidade 

ao público. 

 O projeto InterPARES visa a preocupação com a preservação do documento 

de arquivo eletrônico, pois a área de tecnologia tem vários avanços e descobertas e 

é inconstante, e o documento arquivistico eletrônico está sugestivo a essas 

alterações. O projeto InterPARES visa a preservação de documento de arquivo, que 

seja feita de maneira segura e que  a sua autenticidade e as suas características 

que o define como tal sejam garantidas. 
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4 –  COMO PRESERVAR? PLANEJAMENTO, POLITICAS E ESTRATÉGIAS. 

 

  

 A principal meta da preservação digital é que seja garantida a acessibilidade, 

a autenticidade e que o documento continue utilizável a longo tempo. Mas para 

cumprir essas metas existem muitos problemas a serem resolvidos, pois diferente do 

documento de arquivo em papel, os meios digitais são muito complexos. (SOARES; 

THOMAZ, 2004) 

 É extremamente necessário ressaltar que a preservação digital requer 

principalmente planejamentos, o desenvolvimento de políticas e pensar estratégias e 

procedimento para que em todo tempo a acessibilidade e a autenticidade do 

documento seja mantida. 

 

 

4.1 - PLANEJAMENTO DE PRESERVAÇÃO 

  

 

Em qualquer tipo de programa institucional, tem-se o planejamento como 

mais importante elemento na organização de um programa de manutenção e 

preservação de acervos. De acordo com GARLICK (2001), sem um planejamento, 

“os escassos recursos podem ser dispensados em programas que não refletem as 

maiores necessidades da preservação nem as prioridades da instituição”. 

Um planejamento bem organizado permite a uma instituição desenvolver 

projetos “de modo coerente e sistemático”, utilizando os seus recursos de maneira 

eficiente e “alcançar resultados positivos”. (GARLICK, 2001) 

Para que haja uma boa política de preservação é necessário que se faça uma 

proposta de trabalho que permita o planejamento de um programa institucional 

respaldado em dados sobre a situação e a necessidades específicas de um 

determinado acervo a um custo acessível. 

Ao iniciar-se o planejamento, devem ser nomeados um indivíduo ou uma 

comissão. Segundo GARLICK, “[...] um indivíduo ou uma comissão devem ser 

nomeados para coordenar o processo de planejamento, para supervisionar a 

implementação do programa e para dar assistência na revisão de aspectos do 

programa”. (2001) 
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FREITAS (20--) cita alguns pré-requisitos para que se elabore um plano de 

preservação digital, que é o plano de classificação, tabela de seleção, 

caracterização dos sistemas de informação e identificação dos requisitos da 

informação digital. Com esses requisitos é possível criar um plano de preservação 

confiável, que garanta a autenticidade e o acesso continuo do documento.  

Segundo Ingrid Beck (2005), o planejamento de preservação é dividido em 3 

etapas. Na primeira etapa, os grupos de estudos, que envolvem as diferentes 

gerências, técnicas e administrativas, são nomeados e participam da seleção dos 

conjuntos documentais prioritários; na segunda etapa são feitos levantamentos 

sobre as condições de conservação, de segurança e climato-ambientais; na terceira 

etapa as políticas institucionais são definidas, e assim é gerado uma redação do 

programa institucional de preservação.  

Em uma metodologia padrão de planejamento estratégico, segundo Ogden 

(2001), “pode ser aplicada ao planejamento para preservação”. Inclusive, para 

melhor desempenho desta metodologia, alguns instrumentos especializados têm sio 

desenvolvidos “para ajudar os bibliotecários, os arquivistas e os curadores a avalia 

suas necessidades de preservação e decidir as prioridades”. Estas ferramentas 

existentes – sejam Programas de Planejamento para Preservação ou softwares 

desenvolvidos para área – auxiliam o administrador a avaliar. 

  
 
Os componentes básicos do planejamento para preservação; em que 
medida os acervos se encontram em situação de risco, por conta de vários 
fatores; que partes dos acervos têm maior valor permanente; a 
disponibilidade de recurso, em termos de tempo dos funcionários, perícia 
técnica e recurso financeiros; e a viabilidade politica de certas ações. Os 
resultados dessas avaliações precisam ser reunidos para produzir uma lista 
de prioridades. (OGDEN, 2001) 

 
 
A preservação é um dos aspectos do gerenciamento de acervos, ela deve 

estar explicitada de alguma forma, deve ser fundamentada em uma política de 

acervos coerente, deve contar com dados precisos, constar na missão da instituição 

que tem por atividade fim a custódia de acervos.  

O planejamento de preservação pretende minimizar os riscos de perda 

irremediável das informações contidas nos documentos arquivísticos eletrônico. 

Essa perda pode ocorrer de diversas formas, como na adulteração da informação 
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digital, definição não adequada do formato na migração e refrescamento, entre 

outros.  

 

 

4.2 – POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO 

 

  

A política de preservação é definida como um progressivo processo reiterativo 

de escolhas, planejamento e implementação de atividades de prevenção.  Essa 

política une o conhecimento e o financiamento, por isso tais escolhas políticas são 

determinadas por valores éticos, epistemológicos, filosóficos e ideológicos vigentes. 

A decisão do que preservar hoje estará refletida nos acervos a serem consultados 

no futuro e se há uma relação interdependente entre a plataforma tecnológica 

disponível e a forma e orientação das decisões políticas.  

A política, seja ela pública ou privada, envolve um conjunto dinâmico, 

articulado e fundamentado de decisões, programas, projetos e instituições. A política 

de preservação tem que ser dinâmica, ou seja, revista periodicamente para que 

assim acompanhe as mudanças e avanços tecnológicos. 

  

 

4.2.1 – POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTO DE ARQUIVO FÍSICO 

 

 

 De acordo com Ogden (2001), “a preservação do acervo de uma instituição 

pode ser dividida de duas características”. Tem-se como a primeira, a preservação 

preventiva, que “geralmente enfoca a deteriorização dos acervos na sua 

integridade”. Já a segunda, prioriza nas medidas preventivas de preservação, 

“empregadas para remediar a deteriorização física ou química”. Tem-se, portanto, as 

categorias desta forma: 

 
 
A preservação preventiva constitui um processo de trabalho intenso e, 
frequentemente exige a atuação de profissionais altamente qualificados 
para realizá-la. Consequentemente, os custos são altos, e a aplicação, 
frequentemente, se limita a partes selecionadas do acervo total. Qualquer 
processo de planejamento precisa ser estruturado no sentido de produzir 
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um programa que incorpore as duas categorias de atividade de 
preservação. (p.7) 

  
 
 Segundo Beck (2005), é por meio da preservação preventiva que “podem ser 

implementadas políticas de preservação que beneficiam os acervos a um custo 

acessível”. Porém, para que isto ocorra em um plano institucional, “é preciso partir 

de um planejamento que envolva toda instituição”. 

Na preservação preventiva o administrador tem por objetivo principal 

assegurar a mais vida longa possível ao acervo, protegendo os investimentos da 

instituição naquele material. As atividades que podem ser agrupadas nesse tipo de 

preservação são, dentre outras, segundo Ogden (2001): “aquisição, encadernação, 

processamento de materiais impressos e não impressos, colocação nas estantes, 

circulação, reprodução, pequenos reparos, impedimento de acesso”. Desta forma, 

um programa de preservação preventiva deve ser vista como “um componente 

integral das operações e responsabilidades cotidianas da instituição”. 

Dentro desta perspectiva, Child (1994) apud Beck (2005), afirma que: 

 
 

Hoje os programas de preservação estão evitando esforços para prevenir, 
ou pelo menos para desacelerar a deterioração das coleções de 
documentos de bibliotecas e arquivos em sua totalidade. Como resultado, a 
conservação preventiva tornou-se um componente do gerenciamento de 
coleções, com o objetivo de manter os acervos para o futuro, e não apenas 
para o presente. 

 
 
Em contrapartida, na preservação corretiva, existem poucas opções para se 

recuperar um documento já bastante danificado. Ogden (2001) nos traz que, em se 

tratando de um documento ácido, ele “pode ser descodificado item por item”, ou até 

mesmo ser “enviado a um tratamento de descodificado em massa”. Porém, esse 

último, é um processo “não constitui um processo de fortalecimento e não restaura a 

flexibilidade ou a resistência em um papel já seriamente quebradiço”. Portanto, o 

processo seria mais eficaz antes do processo de deterioração.  
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4.2.2 – POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DOCUMENTO DE ARQUIVO 

ELETRÔNICO 

 

 

Boeres e Arellano (2005 apud GRÁCIO, 2012), indicam a necessidade de 

definir políticas que incluem as necessidades do recurso humano, tecnológico, 

financeiro e com os direitos humanos. Também relata a falta de conhecimento e a 

falta de pessoas especializadas no assunto. 

A decisão do que preservar hoje para o futuro está necessariamente refletida 

na informação que será consultada no futuro. A escolha política e tecnológica que é 

feita agora para atender a uma possibilidade futura é determinada pelos valores 

éticos, humanísticos, morais, filosóficos, ideológicos e epistemológicos vigentes. 

 A Carta para a Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital desenvolvida 

pelo CONARQ, estabelece a necessidade de instituir políticas públicas, estratégias, 

diretrizes, programas, projetos específicos, legislação, metodologias, normas, 

padrões, protocolos e ações que tenham a finalidade de preservar ao longo prazo, 

disponibilizar o acesso continuo ao documento de arquivo eletrônico e assegurar sua 

autenticidade e integridade. (CORREA; DODEBEI, 2013) 

 Para elaborar uma política de preservação para documentos de arquivo 

eletrônico, é necessário ter uma gestão arquivística de documento, que é definir 

procedimentos e estratégias de gestão no que se refere a criação, transmissão e 

preservação do documento, para que a sua fidedignidade, autenticidade sejam 

garantidas; é necessário também uma instrumentalização dos arquivos, orientar as 

organizações quanto à criação da infraestrutura dos equipamentos, sistemas, 

metodologias e recursos humanos; necessário também um governo eletrônico que 

promove a participação de representantes das organizações arquivísticas no 

projetos de governo eletrônico; e por fim é necessário ações cooperativas  que 

incentivam os programas cooperativos de preservação digital. (CONARQ, 2005) 

 Com as inovações tecnológicas, o documento de arquivo passa a lidar com 

novos meios de suporte, que permitem um novo tipo de documento de arquivo, o 

eletrônico, que dá espaço a revolução no tratamento informacional.  

  
 
Para a preservação de documentos eletrônicos, o meio físico, em um 
espaço de décadas ou séculos, toma-se quase que totalmente irrelevante, 
uma vez que estes documentos terão que ser repetidamente migrados, 
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antes que o meio de armazenamento caia em obsolescência. O importante 
será a reconfiguração, sempre em novos softwares, ao longo do tempo, 
para manter a funcionalidade ou a matriz de evidência do contexto do 
documento "original", e para isto a ciência arquivística precisa dedicar uma 
crescente atenção. (COOK, 2001 apud BECK, 2005) 

 
 
            Com as mudanças conceituais que envolvem o documento de arquivo, a 

preservação também tem que alterar as suas ações de preservação, visando a 

ações preventivas para que o acesso desse novo documento não se perca. Visando 

essa nova preservação, a instituição tem que atuar com programas que tenham 

políticas, sistemas bem definidas. 

  

  

4.3 – ESTRATÉGIAS DE PRESERVAÇÃO 

  

 

Para que o documento de arquivo seja preservado, é necessário implementar 

estratégias, que são ações diretas para que o documento não perca o seu valor. 

 Algumas estratégias precisam ser tomadas para controlar a deterioração do 

documento de arquivo físico, o primeiro passo é o controle da temperatura e da 

umidade, controle da iluminação, manusear com cuidado para não danificar o 

suporte são necessários para manter as informações seguras e garantir a 

integridade física e intelectual, da identificação e da legitimidade dos documentos.

 Já para os documentos de arquivo eletrônico, segundo o autor Miguel Ferreira 

(2006), existem algumas estratégias específicas a fim de solucionar os problemas da 

preservação digital. Algumas estratégias serão expostas abaixo. 

 Preservação tecnológica: Uma das estratégias para a 

preservação é a proposta de conservação originalmente o contexto 

tecnológico utilizado na concepção do documento de arquivo eletrônico. 

Consiste em preservar, conservar e fazer manutenções necessárias no 

hardware e software que são uteis para a sua apresentação. Essa estratégia 

tem como foco preservar o objeto digital na sua origem, para assegurar que 

são experimentados de forma fidedigna. As suas principais vantagens são a 

conservação manter a funcionalidade e a interface do original; a conservação 

retarda o tempo quando outras estratégias de preservação serão exigidas; e a 

fidedignidade ao objeto digital preservado. A desvantagem dessa estratégia é 
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a obsolescência da tecnologia, onde a mais nova inovação se torna obsoleta 

em pouco tempo, tendo assim alto custo por ter que fazer a manutenção nos 

equipamentos; a necessidade de um espaço físico; Restrição quanto ao 

acesso. 

 Refrescamento do suporte: Consiste na transferência do 

conteúdo de um documento para um outro suporte mais atual, antes que o 

primeiro se deteriore ou se torne obsoleto. As suas vantagens são a garantia 

da integridade física do suporte do documento digital; e é um pré-requisito 

para o sucesso de outras estratégias de preservação. A sua desvantagem é o 

não tratamento da obsolescência do software, sendo assim, não garante a 

sua acessibilidade. 

 Emulação: Utiliza um novo software, que é designado como o 

emulador, para reproduzir todo o comportamento de uma determinada 

plataforma de hardware/software em outra que não seria compatível. É uma 

tecnologia que imita sistemas obsoletos em gerações futuras de 

computadores. As vantagens dessa estratégia são a recriação da 

funcionalidade da interface da original; é importante na preservação dos 

softwares; e evita os futuros custos com a migração. As desvantagens são a 

potencialização dos softwares emuladores; problemas de direitos autorais dos 

softwares proprietários. 

 Migração para suportes analógicos: Consiste na conversão do 

documento digital em um suporte não digital como papel, microfilme, ou 

qualquer suporte analógico aumentando assim a sua longevidade. As suas 

vantagens são a garantia de acessibilidade do documento por um longo 

período de tempo; o custo para se converter um documento se dá uma única 

vez; o material não fica mais restrito ao acesso somente pelos 

softwares/hardwares. As desvantagens são que essa estratégia só é possível 

quando o conteúdo se aproxima de um conteúdo aproximado do analógico; a 

funcionalidade do digital se perde; é um alto custo para converter um 

documento digital para um suporte analógico.  

 Atualização de versões: Consiste regravar um documento digital 

em um novo formato mais atual para atualizar o material. As vantagens são o 

grande número de fornecedores que disponibiliza as novas versões; adia a 

necessidade de utilizar estratégias mais elaboradas para a preservação. As 
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desvantagens são que só tem valor de curto e médio prazo; mesmo com 

novas versões não é possível determinar se durará indefinidamente; não é 

oferecido por todos os fornecedores;  

 Conservação para formatos concorrentes: Consiste em 

converter um documento digital de um determinado formato para um formato 

de uma linha de produto concorrente, pois em algumas vezes independente 

do sucesso do produto, o fabricante pode parar de fabricar. A vantagem 

dessa estratégia é quando o fabricante mantem uma compatibilidade numa 

versão atual. A desvantagem é a descontinuação da fabricação do software 

impossibilitando o uso da técnica.  

 Normalização: Consiste em simplificar, em reduzir a quantidade 

de formatos distintos no repositório digital. As vantagens são simplificar a 

migração, padronizar e reduzir os formatos facilita as outras estratégias de 

preservação digital. A desvantagem é que padrões estáveis não são viáveis 

para alguns formatos digitais. 

 Migração a-pedido: Consiste na conversão do objeto original em 

outro formato e não o formato mais atual como nas outras migrações. A 

vantagem é que uma vez criado o módulo capaz de ler as propriedades do 

formato de original é necessário apenas que seja desenvolvido codificadores 

específicos para cada formato de saída. A desvantagem é que deverá manter 

por longo período um largo conjunto de conversores para garantir a 

capacidade de conversão. 

 

 

4.3.1 – REPOSITORIO DIGITAL 

 

 

Repositório digital segundo o CONARQ (2014) “é um ambiente de 

armazenamento e gerenciamento de mateiras digitais.” Esse ambiente é formado 

por elementos como hardware, software, metadados e é formado por uma 

infraestrutura organizacional e procedimentos normativos e técnicos. A busca pelo 

desenvolvimento de um repositório digital confiável é a solução para que a 

autenticidade, o acesso em longo prazo e a preservação do documento seja 

garantido. Um repositório digital confiável de documentos de arquivo se da quando o 
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mesmo é capaz atender os requisitos de um repositório digital confiável e os 

procedimentos arquivísticos necessários. 

Quando se fala em preservar em um repositório digital, significa que devemos 

cumprir alguns objetivos que são manter os dados no repositório sem serem 

danificados, perdidos ou adulterados; manter os dados facilmente recuperados, 

disponibilizados ao utilizador; mantar os dados com o poder de ser interpretados e 

entendidos; e manter que todas as condições referidas podem ser mantidas ao 

longo do tempo. (FERREIRA, 2011 apud FREITAS, 20--) 

Os profissionais de informação devem continuar a associar metainformação 

aos objetos digitais, para que os dados contidos no  repositório digital seja fidedigno 

e confiável quando estiverem na base de uma futura avaliação da autenticidade, 

pois assim servirão para que os utilizadores entendam e acedam à informação 

digital no futuro. (FREITAS, 20--) 

A OAIS é o modelo conceitual mais importante para a área de repositório 

digital. Nela são descritos todos os metadados que são necessários para o acesso 

dos materiais digitais e para a sua preservação. (SOARES; THOMAZ, 2004) 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
  

 As informações registradas nos documentos de arquivo são extremamente 

importantes para a sociedade e para as instituições, pois eles possuem o valor de 

prova e testemunho, que são garantidos pelas características e princípios 

arquivísticos do documento de arquivo.  

 A preservação desses registros, desses documentos de arquivo é essencial 

para que a principal característica dos documentos de arquivo, que é a 

autenticidade, seja garantida.  

 A autenticidade garante a integridade do documento de arquivo. Nos 

documentos de arquivo em papel, a autenticidade está associada à custódia 

ininterrupta dos documentos, o que garante que o documento não sofreu nenhuma 

alteração ou fraude. 

 A cada dia que passa novas tecnologias são criadas e atingem diretamente a 

vida das instituições, dos Arquivos. Com essas novas tecnologias, novos tipos de 

suporte de documento de arquivo são criados, deixando assim as informações 

contidas neles frágeis.  

 O grande diferencial entre o documento de arquivo tradicional e o eletrônico, é 

a dissociação que existe entre o suporte e o conteúdo, a informação. No documento 

de arquivo tradicional, a informação o suporte são inseparáveis, já no documento de 

arquivo eletrônico, a informação contida em um determinado suporte pode 

facilmente ser gravado em outro. 

 Essa facilidade de troca de suporte do documento de arquivo eletrônico deixa 

o seu valor de prova, a sua autenticidade e integridade em dúvida. Pois como 

garantir que o documento continua autêntico se ele pode ser modificado facilmente. 

 No presente trabalho foi possível ver a importância do documento de arquivo, 

seja ele tradicional ou eletrônico, para a instituição, para a sociedade. A importância 

de garantir autenticidade do documento, pois sem o valor de prova, de testemunho 

ele deixa de ser um documento de arquivo, pois ele perde as suas características 

que o diferencia de todos os outros documentos.  

 Podemos ver que os estudos sobre essa nova área de preservação vem 

crescendo, através do Miguel Ferreira, projeto InterPARES e do CONARQ e 
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principalmente, podendo assim hoje tratar de diretrizes, políticas, planejamentos, 

estratégias para combater a fragilidade do documento de arquivo eletrônico. 

 Preservar um documento de arquivo eletrônico significa que devemos garantir 

a médio e longo prazo que todo o seu conteúdo será autêntico e acessível, que 

independente do seu formato ou suporte a informação registrada continua intacta.  

 Para preservar um documento de arquivo é importante pensar no seu valor de 

prova e história, pois sem esses valores ele se iguala a qualquer outro documento. 

Para que isso não aconteça, pensar na sua autenticidade e na sua integridade como 

um documento de arquivo é imprescindível.  

  

 

 
. 
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