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RESUMO 

 

Trata do arquivo digital em formato textual para preservação digital. Aborda os aspectos 

dos formatos PDF, PDF/A e ODF. Expõe o que são documentos digitais. Aborda sobre 

o documento arquivístico digital mediante os desafios da preservação digital. Explica 

preservação digital no que tange os formatos digitais textuais. Evidencia a importância 

da preservação para a recuperação da informação. Expõe o crescente uso do documento 

digital textual nas instituições. Tem como foco elaborar um estudo comparativo dos 

formatos textuais PDF, PDF/A e ODF a fim de preservação a longo prazo. Adota o 

método qualitativo por meio de levantamento das principais literaturas da área, com a 

finalidade de relacionar as necessidades de preservação de documentos arquivísticos 

textuais com os principais aspectos dos formatos textuais. 

Palavras-chave: Arquivo Digital. Formato textual. Preservação digital. PDF. PDF/A. 

ODF. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Focuses on the digital file in text format for digital preservation. Addresses the aspects 

of PDF, PDF/A and ODF. Defines what are digital documents. Addresses on digital 

archives document by the challenges of digital preservation. Explains digital 

preservation regarding the textual digital formats. Highlights the importance of 

preservation for the retrieval of information. Exposes the increasing use of textual 

digital document in the institutions. It is focused on preparing a comparative study of 

textual formats PDF, PDF/A and ODF for long-term preservation. Adopts qualitative 

method through survey of the main literature in the area, in order to relate the 

preservation needs of textual archival documents with the main aspects of textual 

formats. 

Keywords: Digital archives. Text format. Digital preservation. PDF. PDF/A. ODF. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Na contemporaneidade, o surgimento do documento digital faz com que o 

arquivista vivencie uma nova realidade. O documento digital segundo a Câmara Técnica 

de Documentos Eletrônicos (2011) é “documento codificado em dígitos binários, 

interpretável por meio de sistema computacional”. 

Bodê (2008) expõe que: 

Existe hoje uma grande quantidade de especificações técnicas para 

uma infinidade de formatos de arquivo diferentes. Muitas das 

especificações atualmente em uso evoluíram a partir de versões 

antigas de aplicativos hoje descontinuados. Além disso, software novo 

é criado diariamente; consequentemente, novas especificações de 

formatos também (BODÊ, 2008). 

Mediante a tal afirmação afere-se que existem diversos tipos de formato para arquivos 

digitais, segundo Bodê (2008): “Existe hoje uma grande quantidade de especificações 

técnicas para uma infinidade de formatos de arquivo diferentes”. A informática, por sua 

vez, passa então a ter forte presença nos arquivos e na sociedade como um todo, 

propicia a rápida recuperação da informação e o acesso à distância. 

Bodê (2008) aponta para o crescente número dos documentos eletrônicos e 

digitais produzidos atualmente:  

[...] a presença dos documentos eletrônicos e digitais como 

representantes de nossa cultura e modo de vida hoje é muito relevante 

e estes dados [...] enfatizam a importância da preocupação com 

políticas de preservação de, pelo menos, uma parte deste imenso 

patrimônio da humanidade (BODÊ, 2008).  

 

O documento arquivístico possui grande importância para as instituições e a 

sociedade, como afirma Lopes (2004): “(...) na sua maioria servem de prova de 

transações documentais realizadas e estão relacionados com os direitos e deveres destas 

instituições ou pessoas”. O mesmo se aplica aos documentos arquivístico digitais, uma 

vez que, cada vez mais a sociedade faz uso desse tipo de documentação em detrimento 

ou complemento aos arquivos produzidos em papel, como explica Santos (2012): “(...) 

as instituições continuam produzindo documentos e preservando-os como registro de 

suas ações, embora essa produção contemporânea venha ocorrendo maciçamente em 

meio digital”.  
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O arquivo digital textual é o tipo documental comumente utilizado pela maioria 

das instituições. Rossi (2001) atenta para a grande produção de documentos digitais em 

formato textual: “parte dos dados do universo digital está em formato textual, como e-

mails, relatórios, boletins, artigos e conteúdo e páginas de internet”. Assim, como 

complementa Lopes (2004): “As espécies documentais mais frequentes encontradas são: 

cartas, faturas, relatórios, projetos, questionários, formulários, entre outros", que 

atualmente também são produzidas em formato eletrônico e digital textual. Os novos 

suportes informacionais exigem competência, conhecimento, métodos, meios de 

produção, utilização e meios de conservação diferentes dos executados em papéis, como 

afirma Conway (2001):  

O universo digital transforma os conceitos da preservação tradicional: 

em vez de garantir a integridade física do objeto, passa a especificar a 

geração e a manutenção do objeto cuja integridade intelectual é sua 

característica principal. Esta transformação, juntamente com as novas 

possibilidades de liderança que cria, forçará bibliotecários e 

arquivistas a transformar, consequentemente, seus serviços e 

programas (CONWAY, 2001). 

 

Innarelli (2011) expõe que as instituições incorporam o uso do documento digital 

visando apenas seu uso primário e sua operacionalização, sem maiores preocupações quanto 

à gestão e a preservação, porém os documentos digitais exigem maiores cuidados, segundo 

Rondinelli (2002) “os documentos eletrônicos exigem mais, uma vez que são ameaçados 

pela fragilidade do suporte e pela obsolescência tecnológica”. 

Bodê (2008) explica que é importante pensar em quais os melhores meios de 

preservar um arquivo e garantir o acesso à informação nele contida. A preservação tem 

por intuito garantir a integridade dessa informação. 

Segundo Innarelli (2006), com o surgimento das novas tecnologias imaginou-se 

estar livre dos problemas tradicionais de acondicionamento: 

[...] com a criação das novas tecnologias e grandes sistemas 

informatizados imaginou-se que a documentação digital estaria livre 

de problemas tradicionais relacionados ao acondicionamento, 

degradação do suporte, obsolescência, falta de confiabilidade e espaço 

de armazenamento, porém o tempo nos ensinou que a tecnologia por 

si só não soluciona todos esses problemas, pelo contrário, cria novos 

problemas, os quais dependem diretamente da interferência humana e 

de políticas de preservação digital para serem preservados 

(INARELLI, 2006).  
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Para Bodê (2008) um dos principais problemas do documento digital é garantir 

sua preservação. Assim como explica a carta publicada pelo CONARQ (2004)  

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). 

 

Para Rondinelli (2011) o documento digital textual possui “forma documental, 

anotações, contexto, suporte, atributos e componentes digitais”, por sua vez tem como 

problema manter a integridade e a fidedignidade do conteúdo de formatação original, 

uma vez que, segundo Bodê (2008) aspectos como a fonte utilizada, negritos, linhas, 

espaço entre linhas e caracteres, margens, dente outros, fazem parte da informação do 

documento como um todo e devem ser preservados.  

Bodê (2008) coloca que os documentos digitais correm risco de perda: 

[...] os documentos digitais, pelo menos dentro da tecnologia 

que dispomos hoje e com os cuidados e políticas que tem sido 

implementados, não são tão duráveis assim e, na verdade, estão 

em sério risco de perda irremediável (BODÊ, 2008). 

 

O mesmo ocorre com os documentos digitais arquivísticos, uma vez alterados ou 

perdidos, perde-se a autenticidade, a informação e o valor comprobatório.  

A ausência de uma politica de preservação coloca em risco os documentos 

digitais, ou seja, acarreta na perda da informação, da memoria de uma instituição e da 

sociedade. 

Observando os principais teóricos evidencia-se a preocupação quanto à 

recuperação da informação em longo prazo, pondo em vista a preservação dos suportes 

físicos onde são armazenados os documentos digitais.  

Diante disso surge o questionamento: Como garantir a preservação de documentos 

em formato digital textual tendo em vista o processo de obsolescência tecnológica? 
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2 - JUSTIFICATIVA 

 

Segundo o Conselho Nacional de Arquivos (2004): 

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

transformando ou produzindo documentos arquivístico 

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). 

O documento arquivístico digital faz cada vez mais parte do cotidiano das 

instituições, assim como o documento arquivístico em papel, o documento arquivístico 

digital precisa ser autêntico, fidedigno e necessita de uma política de preservação, 

porém conta com uma política de preservação diferente da executada nos documentos 

em papel. 

Segundo a Carta publicada pelo Conarq (2004): 

A preservação de documentos digitais pressupõe uma constante 

atualização de suporte e de formato, além de estratégias para 

possibilitar a recuperação das informações, que passam pela 

preservação da plataforma de hardware e software em que foram 

criados, pela migração ou pela emulação. Estas são algumas 

iniciativas que vêm sendo tomadas, mas que não são ainda respostas 

definitivas para o problema da preservação de longo prazo. 

(CONARQ, 2004). 

Para Bodê (2008) os softwares e hardwares estão em modernização 

constantemente: 

“[...] os softwares também sofrem um processo de defasagem e, assim 

como o hardware, estão em constante modernização. Esta 

“modernização” traz em seu bojo um problema: 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” (BODÊ, 2008). 

Os arquivos digitais são encontrados em diversos formatos e assim como os 

softwares e hardwares os formatos de arquivo digitais também sofrem com o processo 

de atualização e constante mudança, como afirma Bodê (2008): 

[...] formatos de arquivo possuem, geralmente, diferentes versões. 

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

textos, várias modificações e aperfeiçoamentos são implementados 

(BODÊ, 2008). 
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Os arquivos em formato digitais possuem diversas formatações, sua formatação 

dá-se a partir da especificação do formato, como explica Bodê (2008): 

[...] uma 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). 

A presente pesquisa tem como enfoque o formato digital texto, o qual “(...) é 

gerado através de um aplicativo para edição de textos” (Bodê, 2008). Segundo Bodê 

(2008) existem diversos formatos de arquivo texto, tais como: RTF, ODF, Doc, TXT, 

etc formatos estes que são encontrados em diferentes tipos de documento, tais como: 

determinações, deliberações, memorandos, atas, cartas, ofícios, portaria, dentre outros. 

O tema propõe compor um estudo comparativo dos formatos de arquivo de texto 

PDF, PDF/A, ODF, pois são largamente utilizados nas instituições. De acordo com 

LeFurgy (2003) citado por Bodê (2008): 

[...] 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 e 

Metadados (BODÊ, 2008). 

O mesmo acontece com o formato PDF/A que também está presente nas 

instituições.  

O formato ODF, de acordo com Alecrim (2006) é um conjunto de formatos de 

arquivos para aplicações de escritório, tais como: edição de texto, planilhas, 

apresentações de slides, banco de dados, manipulação de imagens, etc. Uma vez que 

possui um padrão aberto é um formato “(...) passível de ser adotado por qualquer pessoa 

ou instituição” (ALECRIM, 2006). O formato ODF é aprovado pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), desde 12 de maio de 2008 de acordo com a 

norma NBR ISO/IEC 26300:20081, o que viabiliza o uso do software nas empresas. 

O documento de arquivo digital é importante uma vez que interligado as 

atividades da instituição ou de pessoas, tais informações necessitam ser visadas e 

preservadas de modo a garantir a recuperação e o acesso à informação, para Arellano 

(2004) “com a preservação digital, pretende-se garantir a inalterabilidade dos registros 

                                                           
1 Disponível em < http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=1549>. Acesso em 26 ago. 2015. 
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digitais”. A Câmara técnica de Documentos Eletrônicos (2012) atenta também para a 

questão da autenticidade:  

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) (CÂMARA TÉCNICA DE 

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, 2012). 

Bodê (2008) expõe sobre a importância dos formatos para preservação: “(...) 

aquela pequena fatia de documentos que deve ser preservada para a posteridade pode 

ser migrada para um formato com as características adequadas para a preservação (...)”. 

O presente trabalho propõe um estudo comparativo e análise dos formatos textuais PDF, 

PDF/A e ODF que servirá como alicerce na escolha do formato ideal, ou seja, o mais 

apropriado tendo em vista a preservação a longo prazo e as necessidades da instituição e 

do acervo arquivístico digital. 

A presente pesquisa é relevante, pois visa comparar os formatos de arquivo 

textuais para fim de preservação digital de documentos arquivísticos. Segundo Arellano 

(2004) “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 repositórios 

de informação digital”, assim compor um estudo comparativo da preservação de 

documentos digitais de arquivo em formato textual facilita no cotidiano de uma 

instituição e ajuda a prevenir a perda da informação. 

Tal pesquisa proporcionará benefícios no que diz respeito ao fazer arquivístico, 

uma vez que esclarece vantagens e desvantagens dos formatos de arquivo a serem 

analisados, assim facilitará na escolha do formato que melhor se adequa ao tipo 

documental, ao acervo e a instituição.  

A preservação contribui na recuperação da informação nas instituições tendo em 

vista a obsolescência tecnológica, a perda do documento digital acarreta na perda da 

história de uma instituição ou pessoa. Saber escolher o formato ideal para o tipo 

documental digital contribui para a memória da instituição, a pesquisa contribui de 

forma positiva sobre tais aspectos.  



17 
 
 

 

 
 

3 – OBJETIVOS 

3.1- Objetivos Gerais 

Compor um estudo comparativo dos formatos de arquivo de texto PDF, PDF/A 

e ODF para fins de preservação digital de documentos arquivísticos. 

3.2- Objetivos Específicos 

  Levantar o que são documentos digitais; 

  Apontar o que é documento arquivístico digital; 

  Levantar os formatos PDF, PDF/A e ODF, e suas características; 

  Levantar os aspectos da preservação digital no que tange especificamente aos 

formatos de arquivo texto; 

  Elaborar um quadro com os aspectos dos formatos de arquivo texto e sua 

relação com as necessidades de preservação de documentos arquivísticos 

textuais.  

 

4 – METODOLOGIA 

A Metodologia auxilia na coleta e análise de dados, toda ação desenvolvida no 

método precisa ser minuciosa, detalhada e rigorosa (KAUARK, 2010), assim como 

explica Silva e Menezes (2005): 

A Metodologia tem como função mostrar a você como andar no 

‘caminho das pedras’ da pesquisa, ajudá-lo a refletir e instigar um 

novo olhar sobre o mundo: um olhar curioso, indagador e criativo 

(SILVA E MENEZES, 2005). 

De acordo com Silva e Menezes (2005), para que a pesquisa seja bem executada 

precisa ser planejada: 

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). 

A pesquisa bem sucedida precisa passar por diversos processos, de acordo com 

Silva e Menezes (2005) “O sucesso de uma pesquisa também dependerá do 
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procedimento seguido, do seu envolvimento com a pesquisa e de sua habilidade em 

escolher o caminho para atingir os objetivos da pesquisa”. 

Conclui-se que, existe a necessidade de ter um posicionamento metodológico para 

a realização da pesquisa, com intuito de obter resultados precisos. Tal proposta de 

pesquisa seguirá este processo. 

Segundo Godoy (1995) a abordagem metodológica pode ser qualitativa e 

quantitativa 

[...] nas duas abordagens – quantitativa e qualitativa - a pesquisa se 

caracterize como um esforço cuidadoso para a descoberta de novas 

informações ou relações e para a verificação e ampliação do 

conhecimento existente, o caminho seguido nesta busca pode possuir 

contornos diferentes (GODOY, 1995). 

O objetivo do estudo concedeu a opção metodológica que segue a abordagem 

qualitativa, segundo Godoy (1995): 

[...] a pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ ou medir os 

eventos estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise 

dos dados. Parte de questões ou focos de interesses amplos, que vão se 

definindo à medida que o estudo se desenvolve (GODOY, 1995). 

A pesquisa é de cunho exploratório, uma vez que não se pode mensurar o 

universo que envolve tal proposta de tema. De acordo com Kauark (2010) a pesquisa 

exploratória:  

[...] objetiva a maior familiaridade com o problema, tornando-o 

explícito, ou à construção de hipóteses. Envolve levantamento 

bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências 

práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos que 

estimulem a compreensão (KAUARK, 2010). 

O método de escolha é baseado no levantamento de artigos que por mais que não 

abordem precisamente o tema dessa pesquisa, possam disponibilizar aporte para 

equacionar as questões abordadas na pesquisa, artigos estes buscados com as seguintes 

palavras-chaves: formatos de arquivo, documento digital, arquivo digital textual, 

preservação de arquivo digital, documento arquivístico digital, formatos textuais 

digitais, PDF, PDF/A, ODF, arquivo digital, documentos digitais, dentre outros.  

As fontes que serão utilizadas serão artigos de periódicos nacionais e estrangeiros 

disponibilizados em fontes confiáveis, como o Portal Capes, além de material 

bibliográfico indicado pela orientadora desse TCC. O trabalho será realizado a partir do 
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método indutivo, o material levantado encontrado nos principais teóricos que abordam 

sobre o tema proposto será objeto de leitura.  

Serão levantados artigos, experiências, projetos dentre outros aspectos que 

auxiliem a compor um estudo comparativo dos formatos de arquivo de texto.  

 Com o resultado da análise efetuada, propõe-se um estudo dos formatos de 

arquivo de texto, em específico os formatos PDF, PDF/A e ODF, sob a forma de 

comparação, para fins de preservação digital de documentos arquivísticos, com o qual 

os aspectos são abordados em artigos de diferentes teóricos da área. 

 

5 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

De acordo com Arellano (2006) os profissionais arquivistas lidam com uma nova 

realidade:  

[...] 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. Eles deverão cuidar para que essas informações em 

meio digital sejam preservadas (ARELLANO, 2006). 

A preocupação quanto à preservação dos documentos digitais é cada vez mais 

visada, segundo Arellano (2006) “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”.  

O documento digital tem cada vez mais presença nas instituições, como explica 

Bodê (2008) “(...) os documentos digitais vêm, cada vez mais, assumindo uma posição 

de destaque em vários aspectos da vida moderna (...)” assim também como o 

documento arquivístico digital, tais conceitos precisam ser esclarecidos para melhor 

compreensão da proposta do projeto de preservação de documentos digitais textuais.  

Abaixo é apresentado um resumo dos temas correlatos ao do trabalho proposto a 

fim de melhor esclarecer os pontos principais por qual perpassa os objetivos do projeto. 
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5.1 – Documentos digitais 

 

O Conarq (2014) define que documento digital é a “informação registrada, 

codificada em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de sistema 

computacional”. 

Bodê (2008) aponta que as principais características dos documentos digitais são a 

“legibilidade por máquinas, independência entre suporte físico e sua correspondente 

mensagem, e (...) o fato de serem codificadas em linguagem binária digital”. 

Rondinelli (2011) atenta para a questão do dinamismo do documento digital: 

[...] há que considerar que no âmbito dos documentos digitais, as 

características de forma fixa e conteúdo estável não apresentam 

limites absolutos como no mundo do papel, devido, exatamente, à sua 

natureza dinâmica. Isto significa que, com relação a esses 

documentos, uma certa variabilidade, tanto da forma como do 

conteúdo, tem que ser considerada (RONDINELLI, 2011) 

Rondinelli (2011) propõe uma classificação aos documentos digitais onde divide 

em: documento digital estático e documento digital interativo, onde o segundo 

subdivide-se em documento digital interativo não dinâmico e documento digital 

interativo dinâmico.  

Os documentos digitais “são considerados estáticos quando o grau de interação 

com o usuário não permite alterações na forma e no conteúdo dos documentos 

manifestados” (Rondinelli, 2011), exemplos desse tipo documental são: 

 [...] tanto aqueles com seus equivalentes em papel, isto é, cartas, 

relatórios, projetos, quanto os que só existem digitalmente, 

como faturas e recibos produzidos a partir de catálogos de 

vendas on line (RONDINELLI, 2011).  

O documento digital interativo “permite alteração de forma e/ou conteúdo por 

meio de regras fixas ou variáveis”. “(...) As primeiras (regras fixas) resultam nos 

chamados documentos digitais interativos não dinâmicos, enquanto as últimas 

(variáveis) se inserem nos documentos digitais interativos dinâmicos” (RONDINELLI, 

2011). Exemplo de documento digital interativo não dinâmico são os catálogos de 

vendas on line, e de documento digital interativo dinâmico são serviços de previsão do 
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tempo e de cotação de moedas onde o conteúdo está sempre mudando (RONDINELLI, 

2011). 

A presente pesquisa visa o documento digital estático, uma vez que “os 

documentos digitais estáticos são os que mais se adequam ao status arquivístico visto 

que são detentores de forma fixa e conteúdo estável” (RONDINELLI, 2011), visando 

assim autenticidade do documento digital tendo em vista a preservação em longo prazo. 

O documento digital, em grande parte das empresas, dá-se a partir do processo de 

digitalização, segundo o Conarq (2010) digitalizar é: 

[...] um processo de conversão dos documentos arquivísticos em 

formato digital, que consiste em unidades de dados binários, 

denominadas de bits - que são 0 (zero) e 1 (um), agrupadas em 

conjuntos de 8 bits (binary digit) formando um byte, e com os quais os 

computadores criam, recebem, processam, transmitem e armazenam 

dados (CONARQ, 2010). 

Segundo o Conarq (2010) a digitalização é importante, pois: 

Contribui para o amplo acesso e disseminação dos documentos 

arquivísticos por meio da Tecnologia da Informação e Comunicação;  

Permite o intercâmbio de acervos documentais e de seus instrumentos 

de pesquisa por meio de redes informatizadas;  

Promove a difusão e reprodução dos acervos arquivísticos não 

digitais, em formatos e apresentações diferenciados do formato 

original;  

Incrementa a preservação e segurança dos documentos arquivísticos 

originais que estão em outros suportes não digitais, por restringir seu 

manuseio. 

No entanto, o documento digital possui vantagens e desvantagens, segundo 

Gandini, Salomão e Jacob (2001), as vantagens consistem em:  

Maior celeridade em sua elaboração, bem como redução de custos de 

impressão;  

Arquivamento de forma simples e fácil recuperação de dados; 

Alta capacidade de armazenamento, sendo seu custo reduzido;  

Retorno às exigências ecológicas e de tutela do meio ambiente;  

Duplicabilidade imediata, não havendo a figura da cópia;  

Transmissão imediata;  

Dificuldade de fraude, mediante mecanismos que a impeçam;  

Capacidade de resistência ao envelhecimento e deterioração. 

A necessidade de intermediação é apontada por Gandini, Salomão e Jacob (2001) 

como uma das desvantagens do documento digital:  
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A necessidade de intermediação é um dos pontos fracos dessa forma 

de documentação, uma vez que para que possamos ter conhecimento 

de determinada informação que se encontra memorizada em forma de 

bits, faz-se mister a intermediação com o auxilio de um computador 

(GANDINI, SALOMÃO e JACOB, 2001) 

Em meio às vantagens e desvantagens o documento digital vem sendo cada vez 

mais utilizado pelas instituições. “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” 

(GANDINI, SALOMÃO e JACOB, 2001). Pensar nos melhores meios de formatos de 

documento digital em prol da preservação tendo em vista o aperfeiçoamento da 

tecnologia, tanto dos hardwares como softwares, ainda é um dos principais desafios nas 

empresas. 

 

5.2 – Documento arquivístico digital 

 

Como citado anteriormente, o surgimento das novas tecnologias atribuíram uma 

nova realidade a Arquivologia, como explica Schmidt (2012): 

[...] o que se apresenta atualmente em termos de produção 

documental, usos, valores e funções de documentos, é uma realidade 

cada vez com menos fronteiras, muros e papel. Sem fronteiras por 

estar sua natureza científica inserida nos projetos de 

interdisciplinaridade substanciados pelos pensamentos 

“informacional” e “pós- moderno”. Sem muros porque os arquivos, 

aqui entendidos como instituição e/ou serviço, cada vez menos 

guardam documentos em suporte físico ou atendem usuários in loco, 

valendo-se da internet, dos bancos de dados e das redes para cumprir 

suas atribuições. E sem papel como consequência da produção 

documental ter sido significativamente alterada pela informática 

(SCHMIDT, 2012). 

O registro de atividades realizadas e produzidas por uma instituição ou pessoa no 

cumprimento de sua missão, que serve para auxiliar tais atividades que estão fixadas em 

um suporte e se relaciona com os outros documentos é considerado documento 

arquivístico digital (ROCHA E SILVA, 2007). O documento arquivístico digital 

agregou diversas vantagens, como cita Rocha e Silva (2007) “agilidade no 

procedimento, facilidade no acesso, mesmo que à distância, e economia no espaço”.  
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De acordo com o Conarq (2014) o documento arquivístico é o “documento 

produzido (elaborado ou recebido) no curso de uma atividade prática, como instrumento 

ou resultado dessa atividade, e retido para ação ou referência”. Já o Arquivo Nacional 

(2005) define arquivo como “conjunto de documentos produzidos e acumulados por 

uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas 

atividades, independentemente da natureza do suporte”.  

O Arquivo Nacional (2005) atribui alguns valores aos documentos de arquivo: 

Valor administrativo: valor que um documento possui para a atividade 

administrativa de uma entidade produtora, na medida em que informa, 

fundamenta ou prova seus atos. 

Valor fiscal: valor atribuído a documentos ou arquivos para 

comprovação de operações financeiras ou fiscais. 

Valor legal: valor que um documento possui perante a lei para 

comprovar um fato ou constituir um direito. 

Valor probatório: valor intrínseco que permite a um documento de 

arquivo servir de prova legal. 

 Negreiros e Dias (2008) abordam que o documento arquivístivo digital “pode-se 

entendê-la também como uma informação que só existe em meio eletrônico e, mesmo 

assim, deve ainda conter as características dos documentos arquivísticos tradicionais”. 

 Schmidt (2012) reforça da ideia da importância dos elementos e atributos do 

documento arquivístico:  

[...] ainda que o documento de arquivo tenha se "desmaterializado", 

isto é, passado a ser produzido em suporte que não físico, como os 

documentos eletrônicos, por exemplo, os elementos e atributos que o 

caracterizam enquanto documento de arquivo permanecem 

independente do suporte (SCHMIDT, 2012). 

De acordo com Schmidt (2012), as especificidades do documento de arquivo 

precisam ser garantidas, pois:  

[...] a existência dos arquivos é, historicamente, um dos princípios 

básicos para a comprovação de fatos, evidência de transações, a 

existência da democracia, da transparência, da preservação dos 

direitos humanos e da construção da memória, sendo justamente esses 

os motivos que demandam que as especificidades sejam garantidas 

(SCHMIDT, 2012). 
A produção de documentos em meio eletrônico traz complexidade ao cenário de 

produção, utilização e armazenamento de documentos arquivístico (Negreiros e Dias, 

2008). 
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A prática em arquivos – evidenciada pelas atividades de identificação, 

classificação, avaliação, arranjo, descrição, preservação, transferência 

e recolhimento, arquivamento e disseminação da informação – tem 

seus questionamentos diante da sobreposição de uma realidade 

consolidada (com os documentos tradicionais) e de um novo cenário 

apresentado: o dos documentos arquivísticos produzidos, utilizados e 

armazenados em ambiente eletrônico (NEGREIROS e DIAS, 2008). 

Quanto à aplicação da gestão de documentos Schmidt (2015) expõe que o 

documento digital facilitou e ampliou: 

A produção documental se torna mais ágil e pode ser mais bem 

controlada com os sistemas de computador. No que tange à utilização 

de documentos, os sistemas de workflow otimizam os fluxos dos 

documentos, necessários ao cumprimento de suas funções. E em 

relação à destinação de documentos, há softwares capazes de controlar 

a temporalidade de documentos, sejam eles digitais ou não. Estas são 

apenas algumas, dentre muitas outras, funcionalidades de sistemas 

informatizados que potencializam a gestão de documentos 

(SCHMIDT, 2015). 

Para Schmidt (2015) a gestão de documentos é facilitada pelo documento digital 

em relação à automação das suas fases, por meio de: 

[...] softwares de GED, ECM, dentre outros, cujos requisitos 

mínimos para um Sistema Informatizado de Gestão Arquivística 

de Documentos (SIGAD), independentemente da plataforma 

tecnológica em que for desenvolvido e/ou implantado [...] 

(SCHMIDT, 2015). 

 Por outro lado, Schmidt (2012) cita Duranti (2003) quando afirma que “a 

tecnologia impôs para o campo dos arquivos o desaparecimento da fronteira entre os 

diversos produtos gerados em âmbito eletrônico (...)” e por consequência: 

[...] tem minado a nossa capacidade de produzir documentos 

fidedignos e de manter arquivos de forma a preservar 

continuadamente a sua autenticidade. É portanto essencial 

restabelecer o conceito de arquivo, o qual deve ser baseado nas 

circunstâncias da sua criação, definir as características que 

distinguem documentos de arquivo de qualquer outra entidade 

digital e garantir a sua proteção através da integração em 

sistemas de arquivo capazes de garantir que a sua natureza não 

seja alterada de forma intencional ou acidental (DURANTI, 

2003 apud SCHMIDT, 2012).  

De acordo com Macneil e colaboradores (2005), Duranti e Thibodeau (2008), 

Duranti (2009) e Duranti (2010), citado por Rondinelli (2011): 
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[...] o documento arquivístico digital, exatamente como o seu correlato 

em papel, apresenta as seguintes características: forma fixa, conteúdo 

estável, relação orgânica, contexto identificável, ação e o 

envolvimento de cinco pessoas: autor, redator, destinatário, originador 

e produtor. Há que ressaltar que dentre essas cinco pessoas, pelo 

menos as três primeiras têm que estar presentes num documento 

arquivístico (MACNEIL e colaboradores, 2005; DURANTI; 

THIBODEAU, 2008; DURANTI, 2009 b; DURANTI, 2010 apud 

RONDINELLI, 2011). 

Quanto à forma fixa e o conteúdo estável “o documento arquivístico digital tem 

que manter a mesma apresentação que tinha quando ‘salvo’ pela primeira vez” 

(RONDINELLI, 2011); a relação orgânica “se dá entre documentos dentro e fora do 

sistema (...) nos ambientes híbridos os quais se caracterizam por abranger documentos 

digitais e não digitais ao mesmo tempo” (DURANTI; THIBODEAU, 2008 apud 

RONDINELLI, 2011); o contexto identificável “trata-se de uma hierarquia de estruturas 

fora do documento arquivístico na qual se dá sua produção e gestão” (RONDINELLI, 

2011); a ação “se refere ao fato do documento arquivístico participar ou simplesmente 

apoiar uma ação, significando que sua produção pode ser obrigatória ou facultativa” 

(RONDINELLI, 2011). 

O documento de arquivo digital não só levantou a questão da preservação em 

longo prazo como também a questão da autenticidade, como expõem Negreiros e Dias 

(2008): “o aparecimento de documentos produzidos em meio eletrônico apresentou 

novos desafios, principalmente na tarefa de se conferir valores probatórios e jurídicos 

aos mesmos”. 

Pensando na questão da autenticidade de documento arquivístico em sistemas 

eletrônicos dá-se o projeto InterPares (Pesquisa Internacional sobre Documentos 

Arquivísticos Autênticos em Sistemas Eletrônicos), que de acordo com Lacombe (2001) 

tem por objetivo “desenvolver o conhecimento teórico-metodológico essencial para a 

preservação de documentos arquivísticos digitais autênticos”, constituído em quatro 

fases: InterPares 1 (1999 – 2001), InterPares 2 (2002 – 2006), InterPares 3 (2007 – 

2012) e InterPares 4 ou InterPares Trust (2013 – 2018).  

De acordo com Rocha e Silva (2007) o projeto InterPares a partir da integração 

entre a diplomática e a arquivologia, apresenta uma base conceitual para preservar os 

documentos arquivísticos autênticos, dentre as quais citam: 
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O modelo para análise diplomática dos documentos arquivísticos 

digitais, que orienta a identificação dos documentos arquivísticos 

digitais; o conjunto de requisitos para apoiar a presunção de 

autenticidade dos documentos digitais; o conjunto de requisitos para 

apoiar a produção de cópias autênticas de documentos digitais; os 

princípios para conduzir as políticas, normas e estratégias de 

preservação de documentos arquivísticos digitais autênticos; as 

diretrizes para orientar indivíduos na produção e manutenção de 

documentos arquivísticos digitais e; as diretrizes para orientar as 

instituições quanto à preservação de documentos arquivísticos digitais 

(ROCHA E SILVA, 2007). 

O Interpares 1 e 2 tem como objetivo “apoiar o desenvolvimento de políticas, 

estratégias e padrões para a preservação de longo prazo de documentos digitais” 

(LACOMBE, 2001). O InterPares 3 tem o objetivo de “traduzir o corpo teórico e 

metodológico produzido nas duas primeiras fases em planos concretos de preservação 

digital para conjuntos documentais mantidos por arquivos públicos e privados”. O 

InterPares 4 tem por finalidade: 

[...] gerar quadros teóricos e metodológicos para desenvolver políticas 

locais, nacionais e internacionais, procedimentos, regulamentos, 

normas e legislação, a fim de garantir a confiança pública 

fundamentada em provas de boa governação, a economia digital forte, 

e uma memória digital persistente (InterPares Trust, 2015)2. 

Quanto à adoção dos padrões abertos, Taurion (2009) explica é que fundamental: 

“Documentos são de extrema importância para os países, empresas e cidadãos. E a 

adoção de padrões abertos é fundamental para garantir a independência dos documentos 

a uma tecnologia e a um único fornecedor”. 

Os formatos abertos de arquivo, por sua vez, tem um importante papel para a 

preservação do documento arquivístico digital, uma vez que, de acordo com Taurion 

(2009), os padrões abertos preservam a “fidelidade dos formatos (layouts não podem ser 

alterados na transferência entre os softwares)” (TAURION, 2009). 

Quanto ao papel do arquivista frente às novas tecnologias, Schmidt (2012) expõe 

que: 

Vivemos num tempo em que o progresso da tecnologia documental 

nos convida a versar com diferentes cenários, digamos, 

“documentais”. Temos que saber lidar e relacionar os contextos e 

                                                           
2  “Its goal is to generate theoretical and methodological frameworks to develop local, national and 

international policies, procedures, regulations, standards and legislation, in order to ensure public trust 

grounded on evidence of good governance, a strong digital economy, and a persistent digital memory”. 
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funções que determinam a gênese do documento de arquivo, seja ele 

em suporte físico ou eletrônico, bem como sendo os contextos não 

necessariamente estáveis, com momentos em que nossa atuação deve 

estar focada nos processos que antecedem essa gênese, ou ainda, em 

situações cuja nossa atenção estará dedicada a documentos em suporte 

físico, de valor permanente, e merecedores de intervenção visando sua 

preservação (SCHMIDT, 2012). 

O documento arquivístico digital, por fim, é uma realidade na qual os arquivistas 

estão inseridos, porém, como cita Schmidt (2012) “(...) independente de considerar 

como Objeto da Arquivologia a informação ou o documento de arquivo, o que não 

podemos perder de vista (...) é a garantia dos elementos que fundamentam a área”.  

5.3 – Formatos de arquivo 

 

O avanço da tecnologia e o crescente uso de computadores influenciaram no 

surgimento de normas de arquivamento utilizando-se de formatos para documentos 

eletrônicos, como cita Vasilescu (2009) “O nascimento de computadores e 

desenvolvimento da tecnologia relacionada influencia o estabelecimento de normas para 

arquivamento usando formatos eletrônicos para documentos” 3.  

De acordo com a University of Leeds, citado por Bodê (2008), formato de arquivo 

é: 

Em seu nível mais baixo, objetos digitais são frequências de zero e 

uns que representam 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). 

Para Silva (2009) formato de arquivo pode ser definido como: “(...) uma 

especificação de dados digitais, que registra seu conteúdo e mostra como está 

organizado”. 

O formato de arquivo possui requisitos organizacionais, de acordo com Bodê 

(2008) tais requisitos “referem-se à estrutura em que os códigos digitais estão 

organizados para cada tipo de arquivo”, ou seja, tal estrutura utiliza-se de códigos para 

representar texto, imagem, som etc.  

Quanto às especificações do formato de arquivo, Bodê (2008) explica que: 

                                                           
3 “The birth of computers and development of the related technology influenced the setting of standards 

for archiving using electronic formats for documents”. 
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[...] são de caráter bastante técnico e estão no escopo de 

desenvolvedores de software em geral. Estas especificações 

técnicas explicam, detalhadamente, como as seqüências 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).  

É válido ressaltar a importância dos formatos de arquivo para armazenagem do 

documento arquivístico digital, e para questões como a autenticidade, como explica 

Bodê (2008): 

A característica de autenticidade de um objeto digital refere-se a 

comprovação de autoria daquele documento, ou seja, confirmar 

quem ou qual organização criou o documento. Sem mecanismos 

de confirmação de autoria de um objeto digital sua credibilidade 

pode ser questionada [...] (BODÊ, 2008). 

Características de uma formato de arquivo, como metadados extensivos, 

possibilita viabilizar informações de grande valia na gestão de documentos “como 

aspectos de autenticidade e recuperação da informação” (BODÊ, 2008). 

De acordo com Bodê (2009) existem diferentes formatos de arquivo, o mesmo 

expõe um quadro com os tipos predominantes de conteúdo e com respectivos exemplos 

de formatos de Arquivo:  

Quadro 1: Formatos de Arquivo 
Tipo predominante de 

conteúdo 
Exemplos de Formatos de Arquivo 

Texto RTF, OpenOffice, ODF, DOC, AmiPro e 
outros 

Imagens fixas BMP, EXIF, GIF, JPG, TIFF e 
outros 

Imagens em 3D CAD, BIFF, X4D e outros 

Sonoro MEU, KAR, MP3, MP4 e outros 

Imagens em 
movimento 

AVI, MOV, MPEG, SWF e outros 

Fonte: Bodê (2008). 

 Segundo Bodê (2008) existe uma infinidade de formatos de arquivo, entretanto 

nosso trabalho tem como foco os formatos de arquivo textuais PDF, PDF/A e ODF, por 

serem formatos largamente adotados, que serão abordados nos tópicos seguintes.  
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5.3.1 – PDF 

 

 De acordo com a empresa desenvolvedora Adobe Systems Portable Document 

Format (PDF) é um formato de arquivo que exibe e compartilha documentos de forma 

compatível, independentemente de software, hardware ou sistema operacional (ADOBE 

DOCUMENT CLOUD, 2015).  

O documento digital em formato PDF é mantido pela International Organization 

for Standardization (ISO), pode conter elementos textuais, gráficos, imagens, áudio e 

vídeo. De acordo com Vasilescu (2009) tal formato pode migrar para diferentes 

sistemas operacionais. 

Vasilescu (2009) lista motivos pelas quais o formato PDF é adequado para 

arquivamento:  

 Arquivos PDF armazenam objetos estruturados que podem ser utilizados para 

pesquisas rápidas; 

 Arquivos PDF são compactos, seu tamanho é menor que arquivos formato TIFF, 

então é mais fácil de ser transferido; 

 Os metadados (como título, autor, assunto, palavras-chave) armazenados em 

arquivos PDF podem ser utilizados para classificação automática sem interação 

humana; 

 O conteúdo de um arquivo PDF independe da plataforma, então é mais fácil de 

se utilizar os benefícios de tecnologias de reprodução (impressoras, monitores, 

etc.) de modo efetivo e o usuário não enxerga diferenças no conteúdo.4 

Uma das desvantagens do formato PDF, segundo LeFurgy (2003) citado 

por Bodê (2008), é que: 

[...] não se trata de um formato que exija necessariamente todos 

os elementos para visualização do conteúdo dentro do arquivo 

final, por exemplo, ele pode não incorporar uma cópia das fontes 

originais utilizadas para o texto (LeFURGY, 2003 apud BODÊ, 

2008). 

Segundo Vasilescu (2009) a Adobe Systems lançou sete versões do formato PDF 

cada qual contém um enriquecimento e desempenho estrutural; atualização do objeto; 

                                                           
4 “PDF stores structured objects that can be used for fast searches; PDF files are compact, the size is 

smaller than for the TIFF format; so it is easily transmitted to remote; type metadata information (such as 

title, author, subject, keywords) stored in PDF files can be used for automatic classification without 

human intervention; the contents of the PDF page are platform-independent so it is most excellent to use 

the benefits of reproductive technologies (printers, monitors, etc.) effectively, and the user does not see 

differences in different content platforms”. 
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adicional de recursos, como por exemplo, a linearização que tem a finalidade de 

melhorar a velocidade de carregamento de uma página da web e implementação de 

novos algoritmos de compressão como o JPEG 2000. 

Baseado no padrão PDF surge o padrão PDF/A. Como cita Vasilescu (2009): “A 

popularidade deste formato e mudanças frequentes forma a ideia de definir um novo 

padrão para arquivamento com base no formato PDF”. 5 

5.3.2 - PDF/A 

 

O formato PDF/A, como citado anteriormente, é uma especificação do formato 

PDF, que visa a necessidade de arquivamento a longo prazo de documentos eletrônicos 

(ADOBE DOCUMENT CLOUD, 2015). As empresas, como por exemplo, as editoras e 

agências governamentais, estão aderindo o PDF/A para preservação a longo prazo de 

documentos em formato eletrônico, documentos estes que são considerados de suma 

importância para a instituição (MOORE, 2014). 

De acordo com Vasilescu (2009) o formato PDF/A tem por intuito preservar a 

aparência visual ao longo do tempo:  

Este formato de arquivo, descrito por meio da norma ISO 19005-1, 

proporciona um mecanismo para representar documentos eletrônicos 

de uma maneira que preserva a aparência visual ao longo do tempo, 

independente de instrumentos e sistemas usados para criar, armazenar 

e interpretá-los 6 (VASILESCU, 2009). 

Informações como texto, gráficos vetoriais, fonte, cor, imagem, dentre outros são 

incorporados no arquivo PDF/A. Como cita Vasilescu (2009):  

Um elemento-chave da reprodutibilidade ao longo do tempo é a 

necessidade do PDF / A ser 100% autossuficiente, ou seja, todas as 

informações necessárias para exibir o documento […] são 

incorporados no arquivo. Essa informação inclui todas as informações 

relacionadas ao texto, gráficos vetoriais, fontes, informações de cor e 

muito mais. Em um documento PDF/A não é permitido diretamente 

ou indiretamente usar qualquer informação externa, como arquivos de 

                                                           
5 “The popularity of this format and frequent changes shaped the idea of defining a new standard for 

archiving based on PDF format”. 

6 “This file format, described by means of the ISO 19005-1 standard, provides a mechanism for 

representing electronic documents in a manner that preserves the visual appearance over time, 

independent of instruments and systems used for creating, storing and interpreting them”. 
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imagem, arquivos de som ou arquivos de vídeo7 (VASILESCU, 

2009). 

O formato PDF/A agrega as vantagens do formato PDF acrescentando novas 

vantagens voltadas à questão da preservação em longo prazo, tais como: independência 

de dispositivo, auto conteúdo, auto descrição, transparência, acessibilidade, abertura de 

especificação e adoção (SULLIVAN, 2006).  

● Independência de Dispositivo: independente do software ou hardware a 

aparência estática do arquivo deve permanecer a mesma;  

● Auto conteúdo: deve estar incluído dentro do arquivo tudo referente ao mesmo;  

● Auto descrição: uso extenso de recursos de Metadados para descrever todos os 

aspectos, ou o máximo possível de um arquivo; 

● Transparência: o conteúdo textual do arquivo deve poder ser extraído e lido 

independentemente da existência de um aplicativo especial para leitura de 

documentos no formato PDF/A; 

● Acessibilidade: associada ao uso de criptografia e senhas de proteção; nesse 

caso, esses recursos são proibidos, habilitando assim o acesso livre ao conteúdo 

dos documentos.  

● Abertura da Especificação: autorização legal para uso público das informações 

técnicas do formato de arquivo; 

● Adoção: implica que o formato seja flexível o suficiente para poder ser 

largamente adotado no mercado: quanto mais popular for o formato, maiores 

serão suas chances de preservação futura (SULLIVAN, 2006 apud BODÊ, 2008). 

Bodê (2008) cita Arms e Fleischhauer (2005) onde listam sete fatores de 

sustentabilidade sobre os formatos de arquivo mais adequados para preservação, são 

estes: Abertura da Especificação (Disclosure), Adoção (Adoption), Transparência 

(Transparency), Auto-Documentação (Self-documentation), Dependências 

Externas (External Dependencies), Impacto de Patentes (Impact of Patents) e 

                                                           
7 “A key element of reproducibility over time is the need for PDF/A to be 100% self-contained, i.e. all 

information needed to display the document (in the same way each time) are embedded in the file. This 

information includes all information related to the visible text, vector graphics, fonts, color information 

and more. A PDF/A document is not allowed to directly or indirectly use any external information, such 

as image files, sound files or video files”. 
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Mecanismos de Proteção Técnica (Technical protection mechanisms). Bodê 

(2008) quando correlaciona tal lista com os aspectos do formato PDF/A dá-se 

como elementos em comum: independência de dispositivos externos, metadados 

incorporados, transparência do conteúdo, não utilização de recursos de proteção ao 

acesso, abertura da especificação/formatos não proprietários e adoção do formato 

de arquivo. Através dessa análise pode-se perceber que várias das características 

do formato PDF/A encaixam-se nos fatores que auxiliam na preservação a longo 

prazo.  

O presente trabalho tem como enfoque o formato PDF/A como um todo, não se 

atentará, no entanto à suas implementações, como por exemplo: o PDF/A-1, que de 

acordo com Vasilescu (2009) teve como melhoramento garantir que a aparência visual 

do arquivo possa ser reproduzida em longo prazo. 

Para Vasilescu (2009) o formato PDF/A não é apenas uma tendência, tem por 

intuito ajudar a garantir a preservação a longo prazo:  

PDF / A não é visto como apenas uma tendência. Os dispositivos para 

arquivamento têm desenvolvido durante os últimos anos; PDF já está 

estabelecido como um tipo de arquivamento. O PDF /A vai ajudar a 

garantir a preservação a longo prazo de documentos eletrônicos8 

(VASILESCU, 2009). 

O formato PDF e PDF/A, em suma, viabilizam a preservação a longo prazo, assim 

como o formato ODF que por sua vez, possui suas particularidades e vem tomando cada 

vez mais espaço no cotidiano das empresas, abordaremos sobre tais questões no tópico 

em seguida. 

 

5.3.3 – ODF 

 

O padrão ODF (Open Document Format) se deu por iniciativa da OASIS 

(Organization for the Advancement of Structured Information Standard), que é “um 

consórcio internacional criado com o objetivo de desenvolver e promover padrões para 

formatos digitais, especialmente para utilização na Web” (ALECRIM, 2006 apud 

                                                           
8 “PDF/A is not seen as just a trend. The devices for archiving have developed during the past few years; 

PDF is already established as a type of archiving. The PDF/A standard will help ensure long-term 

preservation of electronic documents”. 
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SAYÃO, 2007). É um formato aberto baseado em XML que armazena documentos 

editáveis como: textos, planilhas, gráficos e apresentações (JUNIOR, 2012). 

Cada vez mais empresas optam por padrões abertos para aplicativos, como explica 

Sayão (2007):  

Observa-se uma tendência acentuada, principalmente por parte das 

agências governamentais, de se estabelecer políticas de 

interoperabilidade que adotem padrões abertos para os aplicativos 

voltados para escritório – editor de texto, planilha eletrônicas, 

apresentações de slides, banco de dados, manipulação de imagens, etc 

(SAYÃO, 2007). 

De acordo com Alecrim (2006) existem diferentes tipos de arquivo que formam o 

ODF, o mesmo cita alguns deles como indicado no quadro: 

Quadro 2: Arquivos ODF 
Extensão Aplicação 

.odt Texto 

.ods Planilha de cálculo 

.odp Apresentação de slides 

.odb Banco de dados 

.odf Fórmula matemática 

.odg Gráfico 

.odi Imagem 

Fonte: Alecrim, 2006.  

De acordo com Alecrim (2006) o formato ODF é constituído por um conjunto de 

arquivos e pastas, são estas as principais: 

● content.xml: arquivo que armazena o conteúdo do documento criado pelo 

usuário; 

● meta.xml: armazena os "metadados" do documento, ou seja, informações como 

nome do autor, data de modificação, quantidade de palavras empregadas, etc; 

● styles.xml: contém estilos para o documento, por exemplo, formatações 

específicas para parágrafos e listas; 

● Pictures (pasta): pasta que armazena as imagens do documento. 

Para Sayão (2007) o formato ODF trata-se “de um padrão aberto, qualquer 

software pode implementá-lo, tornando mais fácil a manipulação, distribuição e 

preservação de documentos criados sob este padrão”. Bodê (2008) também expõe que 

os padrões abertos facilitam na preservação: “Os formatos abertos de arquivo (...) são 
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mais adequados para a preservação futura, pois as possibilidades de compreender o 

significado de sua estrutura de bits é maior” (BODÊ, 2008). 

Alecrim (2006) explica que o padrão aberto é umas das vantagens do formato 

ODF, uma vez que, “os desenvolvedores conseguem saber mais facilmente o que fazer 

para que seus softwares sejam compatíveis com eles”. O padrão aberto também resulta 

em maior qualidade, pois “(...) já que um número grandes de entidades participa de seu 

desenvolvimento, aumentando os critérios de avaliação, implementação de recursos e 

segurança” (ALECRIM, 2006).  

Segundo Alecrim (2006) interoperabilidade e compatibilidade na criação e 

distribuição de documentos são umas das grandes motivações do formato ODF, fatores 

estes que auxiliam na preservação digital a longo prazo.  

5.4 – Preservação digital  

 

Devido à grande demanda de documentos em formato digital, os profissionais 

tendem a deparar com uma realidade diferente, e pensar em meios de preservação, como 

explica Sant’Anna (2001): 

Em todo o mundo, arquivistas, bibliotecários e responsáveis por 

arquivos têm sido confrontados com uma crescente necessidade de 

manter disponíveis e acessíveis os registros armazenados em meio 

eletrônico. Essa realidade, já não tão nova, tem provocado inúmeras 

discussões sobre as alternativas disponíveis para garantir a 

longevidade das informações existentes nesse tipo de suporte 

(SANT’ANNA, 2001). 

A preservação digital tem sido visada, uma vez que, mais empresas fazem uso do 

documento digital, de acordo com Sant’Anna (2001):  

A redução dos custos e aumento das capacidades de processamento e 

armazenamento dos equipamentos de informática proporcionaram a 

adesão das administrações públicas, pequenas organizações e do 

público em geral ao uso das novas tecnologias da informação 

(SANT’ANNA, 2001). 

De acordo com Hedstrom (1996), citado por Arellano (2004), preservação digital 

é “o planejamento, alocação de recursos e aplicação de métodos e tecnologias para 

assegurar que a informação digital de valor contínuo permaneça acessível e utilizável". 

Para Arellano (2004) “a preservação digital compreende os mecanismos que permitem o 
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armazenamento em repositórios de dados digitais que garantiriam a perenidade dos seus 

conteúdos”. 

Faz-se necessário pensar na preservação física, lógica e intelectual dos 

documentos digitais, de acordo com Arellano (2004) a preservação física concentra-se 

no conteúdo armazenado em mídia, como por exemplo, fitas cassete de áudio e de rolo, 

fitas VHS e DAT, e discos óticos como o CD-ROMs, WORM, discos óticos 

regraváveis; a preservação lógica consiste em conservar a capacidade da leitura do 

documento, busca na tecnologia formatos atualizados para inserção dos dados, novos 

software e hardware que mantenham vigentes seus bits; a preservação intelectual do 

documento eletrônico tem como foco mecanismos que garantam a integridade e 

autenticidade da informação. 

Bullock (1999) citado por Arellano (2004) enumera requisitos para a preservação 

dos documentos digitais: 

  fixar os limites do objeto a ser preservado; 

  preservar a presença física; 

  preservar o conteúdo; 

  preservar a apresentação; 

  preservar a funcionalidade; 

  preservar a autenticidade; 

  localizar e rastrear o objeto digital; 

  preservar a proveniência; 

  preservar o contexto. 

Segundo Sant’Anna (2001) um dos principais problemas sofridos pelo documento 

digital é definir os limites de um documento da Internet, uma vez que “mesmo que 

esteja disponível no endereço de origem, seu conteúdo pode ter sido modificado, 

atualizado ou totalmente substituído”. Outro problema é a obsolescência tecnológica 

precisa ser visada pelas instituições a partir de uma política de preservação, como expõe 

Sant’Anna (2001):  

As organizações responsáveis pela guarda de documentos eletrônicos, 

principalmente documentos públicos, devem se conscientizar da 

gravidade do problema e começar a planejar ações coordenadas que 

livrem os acervos dos riscos da obsolescência tecnológica 

(SANT’ANNA, 2001). 

O método estrutural e operacional são os mais recomendados para a preservação 

de objetos digitais, para Arellano (2004): 
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Os estruturais tratam dos investimentos iniciais por parte das 

instituições que estão se preparando para implementar algum processo 

de preservação e que adotam ou adaptam um dos modelos de 

metadados existentes ou seu próprio esquema. As atividades 

operacionais são as medidas concretas aplicadas aos objetos digitais 

(ARELLANO, 2004). 

Sant’Anna (2001) atenta também para a questão da modernização frente à 

preservação, uma vez que “os processos de modernização dos sistemas de informação 

devem garantir a preservação e acessibilidade das informações contidas em documentos 

criados no ambiente tecnológico anterior”. 

Beagrie e Greenstein (1998) citado por Arellano (2004) expõem precauções a 

serem tomadas para evitar a perda do material digital, dentre elas consta o 

armazenamento “em ambiente estável e controlável”, implementação de “ciclos de 

atualização (refreshment) para cópia em nova mídia” e “implementar procedimentos 

apropriados de manuseio”.  

Atrelado à questão de preservação dos formatos de arquivo então os Metadados, 

que de acordo com Bodê (2008) “é através do uso de Metadados que muitos dos 

procedimentos possíveis para a consecução da preservação digital (...) se tornam 

viáveis”. Sayão (2010) cita NISO (National Information Standard Organization) para 

explicar o que são e como são usados os metadados: “Metadados é a informação 

estruturada que descreve, explica, localiza, ou possibilita que um recurso informacional seja 

fácil de recuperar, usar ou gerenciar” (NISO, 2004 apud SAYÃO, 2010).  

Bodê (2008) explica que “têm surgido diversas iniciativas para estabelecer 

padrões de Metadados especialmente para as atividades de Preservação Digital”. O 

modelo OAIS (Open Archive Information System), de acordo Sayão (2007): 

O Modelo estabelece terminologia e conceitos relevantes para o 

arquivamento digital; identifica os componentes chave e processos 

inerentes a maioria das atividades de arquivo, e propõe um modelo de 

informação para objeto digitais e seus metadados associados 

(SAYÃO, 2007). 

O modelo OAIS possui grande influência em diversos conjuntos de 

Metadados, como por exemplo, o NEDLIB (Networked European Deposit Library). 

Outras iniciativas, por sua vez, baseiam-se na tecnologia XML, como o projeto 

PREMIS (Preservation Metadata Maintenance Activity). Como não é o foco do 
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nosso trabalho não explicaremos cada conjunto de Metadado, o intuito é apenas 

evidenciar a existência de Metadados voltados especificamente para Preservação 

Digital. 5.4.1– Preservação no que tange aos formatos de arquivo texto 

 

Como dito anteriormente existem diversos formatos de arquivo textual, cada 

formato por sua vez possui suas características, que podem variar a partir das 

atualizações do software, como explica Bodê (2008): 

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 (BODÊ, 2008). 

 Bodê (2008) cita uma lista de características relevantes para a preservação do que 

se aplicam aos formatos textuais. 

1. Independência de dispositivos externos; 

2. Metadados incorporados; 

3. Transparência do conteúdo; 

4. Não-utilização de recursos de proteção ao acesso; 

5. Especificação não-proprietária; 

6. Especificação aberta; 

7. Auto-suficiência na execução; 

Taurion (2009) explica a importância da especificação aberta, que fora citada na 

lista de características relevantes acima:  

Os padrões abertos são de extrema importância, eles reduzem o 

aprisionamento forçado por parte de fornecedores de software, 

aumentam a portabilidade e interoperabilidade, bem como a vida 

útil dos sistemas que os usam [...] (TAURION, 2009). 

A lista de características relevantes para a preservação, citada por Bodê (2008) 

também aponta para a especificação não proprietária, uma vez que a especificação 

proprietária: 

[...] é um monopólio em torno de um único fornecedor ou tecnologia, 

que acaba gerando um padrão de fato. O monopólio não é favorável 

aos usuários, pois a empresa dominante dita as regras do jogo, e até 

mesmo define quem pode ou não competir, favorecendo ou 

prejudicando a entrada de concorrentes. A razão é simples, o padrão 

de fato é um padrão pertencente ao seu proprietário. Em resumo é um 

padrão proprietário (TAURION, 2009). 
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Outra desvantagem do padrão proprietário é citada por Alecrim (2009), onde 

explica que nos formatos proprietários e de código-fonte fechado, os “desenvolvedores 

de outras suítes de escritório acabam enfrentando dificuldades para criar programas 

compatíveis com os seus formatos”. 

Para Bodê (2008) é importante atentar aos requisitos organizacionais de um 

arquivo que “referem-se à estrutura em que os códigos digitais estão organizados 

para cada tipo de arquivo”. No caso do arquivo em formato textual serão gravadas 

características como o texto, a fonte, texto em negrito ou itálico, o espaço entre as 

linhas e os caracteres, margens, dentre outros (BODÊ, 2008). Além do conteúdo 

visual informações como metadados são armazenadas, tais como “a data de criação 

do arquivo, o tamanho desse arquivo em bytes, o software utilizado para a criação, 

etc” (BODÊ, 2008). 

6 – QUADRO COMPARATIVO DOS FORMATOS  PDF, PDF/A e ODF 

 

O presente quadro fora elaborado a partir das informações apresentadas acima 

sobre os formatos PDF, PDF/A e ODF, apresenta apenas os principais aspectos com 

relação à preservação em longo prazo. 
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Aspecto PDF PDF/A ODF Fonte 

Abertura do 

padrão 

Aberto Aberto Aberto ALECRIM 

(2006); BODÊ 

(2008);  

Propriedade Proprietário Não 

Proprietário 

Não 

proprietário 

ADOBE 

SYSTEMS 

(2015); 

TAURION 

(2009). 

Elementos 

constituintes 

Textuais, 

gráficos, 

imagens, áudio 

e vídeo 

Textuais, 

gráficos, 

imagens. 

Textuais, 

gráficos, 

imagens, base 

de dados, 

planilhas e 

apresentações 

ALECRIM 

(2006); BODÊ 

(2008); 

VASILESCU 

(2009). 

Proteção contra 

cópias  

Sim Sim Não  BODÊ (2008); 

VASILESCU 

(2009); 

TAURION 

(2009). 

Interoperabilidade Sim Sim Sim ALECRIM 

(2006); BODÊ 

(2008); 

VASILESCU 

(2009);  

Estrutura de bits Complexa  Complexa Simples ALECRIM 

(2006); BODÊ 

(2008). 

Compatibilidade 

com diversos 

softwares 

Sim Sim Sim ALECRIM 

(2006); BODÊ 

(2008). 

Manipulação e 

distribuição 

Simples Complexa Simples ALECRIM 

(2006); BODÊ 

(2008). 

Compacidade  Compacto Não compacto Compacto ALECRIM 

(2006); BODÊ 

(2008); 

VASILESCU 

(2009). 

 

Quadro 3- Aspectos dos formatos PDF, PDF/A e ODF.  
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Informações 

externas 

vinculadas ao 

arquivo 

Permite Não permite Permite BODÊ 

(2008); 

LeFURGY, 

(2003) 

TAURION 

(2009); 

VASILESCU 

(2009). 

 

Analisando todos os aspectos gerais percebem-se vantagens e desvantagens que 

um formato possui em relação ao outro, retomaremos então algumas explicações citadas 

no decorrer do trabalho para que cheguemos a uma conclusão e uma explicação 

adequada.  

O PDF é um padrão aberto e proprietário que engloba elementos textuais, 

gráficos, imagens, áudio e vídeo, por outro lado não necessita de todos os elementos 

para a visualização do conteúdo, o que pode interferir na formatação original na qual o 

documento foi produzido, além de ser mantido pela empresa Adobe que controla a 

produção do formato, empresa esta que pode não continuar a publicar especificações 

(LEGURGY, 2003). 

O formato PDF pode possuir proteção contra cópias, permite vincular informação 

externa ao documento, porém assim como o PDF/A possui uma estrutura de bits 

complexa, ou seja, metadados complexos, o que pode vir a dificultar a manipulação dos 

dados assim como a distribuição.  

O PDF/A é uma padrão aberto e não proprietário assim como o ODF. O formato 

proprietário dificulta a troca de arquivos entre versões atuais e antigas e entre programas 

diferentes.  

O formato ODF possui a grande vantagem de ser um padrão aberto e de 

metadados simples, é o formato oficial no Brasil e o padrão não proprietário 

também é oficializado em diversos outros países. É de fácil manipulação e 

compatível com diversos softwares. Quando utilizado nas empresas ele possibilita 

comunicabilidade e interoperabilidade, o que é fundamental para o 

compartilhamento de informações e conhecimento.  

Quadro 3- Aspectos dos formatos PDF, PDF/A e ODF (Continuação). 
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A partir de então analisaremos cada aspecto proposto do quadro, e quais 

formatos melhor suprem cada uma dessas necessidades. Quanto à abertura do 

padrão, todos os padrões em questão são abertos, uma vantagem em comum entre 

eles (TAURION, 2009). 

Quanto à propriedade, o formato PDF é o único proprietário, o que é uma 

desvantagem sobre os formatos PDF/A e ODF que são formatos não proprietários 

(TAURION, 2009). 

Por serem formatos textuais, todos armazenam informações textuais, assim 

também como gráficos e imagens. O PDF, no entanto tem como vantagem o 

armazenamento de áudio e vídeo sobre os formatos PDF/A e ODF. O formato 

ODF armazena base de dados, planilhas e apresentações, o que não ocorre nos 

formatos PDF e PDF/A. 

O formato PDF e PDF/A possui proteção contra cópias, o mesmo não ocorre 

no formato ODF. Todos os formatos analisados contribuem para 

interoperabilidade, o que é uma vantagem, de acordo com Taurion (2009): 

Interoperabilidade é a palavra chave em um mundo cada vez mais 

interconectado. Interoperabilidade não é apenas uma questão técnica, 

mas é a base para o compartilhamento de informações e 

conhecimento, como também a base para reorganização de processos 

administrativos (TAURION, 2009). 

Os formatos PDF, PDF/A e ODF tem compatibilidade com diversos 

softwares. Segundo Alecrim (2009) “Este aspecto é bastante positivo, pois quanto 

mais reconhecido for um padrão, mais compatibilidade ele encontrará no 

mercado”.  

Quanto à estrutura de bits, o formato ODF é o único analisado com estrutura 

simples, os formatos PDF e PDF/A tem estrutura de bits complexa. 

Quanto à manipulação e distribuição, os formatos PDF e ODF são de 

manipulação e distribuição simples, o formato PDF/A por ter uma estrutura de bits 

com a maior complexidade quando comparado aos demais formatos prejudica na 

sua manipulação, como explica Vasilescu (2009) “A tecnologia por trás do PDF/A 

exige amplo conhecimento (...)9”. 

                                                           
9 “Understanding the technology behind the PDF/A requires extensive knowledge”. 
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O formato PDF/A não permite vincular informação externa, o que é uma 

vantagem, uma vez que “encapsula as fontes no próprio documento, garantindo-

lhe a fixidez arquivística” (FLORES e SANTOS, 2015). Os formatos PDF e ODF, 

não necessitam de todos os elementos para a visualização do conteúdo, ou seja, as 

informações externas podem não serem reproduzidas (LeFURGY, 2003). 

Quanto à preservação do documento arquivístico digital, os formatos abertos 

contribuem para questões importantes para a arquivologia como a fidelidade, uma 

vez que preservam o layout na transferência entre softwares (TAURION, 2009).  

Os formatos PDF, PDF/A e ODF, são formatos abertos, e isso contribui para 

a garantia de acesso a longo prazo, uma vez que os padrões abertos permitem que 

múltiplas aplicações possam acessar o documento sem impedimentos (TAURION, 

2009). 

Em suma, a partir dos aspectos foi possível analisar em quais casos cada um 

desses formatos se enquadram, no entanto, cada formato possui vantagens e 

desvantagens, cabe às instituições tomarem conhecimento sobre as características de 

cada formato, e optar pelo formato ideal que se adeque o tipo de formato de arquivo 

digital que a empresa produz assim como as necessidades de seu acervo digital.   

7- CONCLUSÃO 

 

O surgimento do documento digital fez com que os arquivistas convivessem com 

uma nova realidade. Vimos que existem diversos formatos de arquivos, porém o 

trabalho teve como foco o arquivo digital em formato texto. Abordamos que a 

informática ganhou forte presença na sociedade, e por consequência, nos arquivos. 

Apontamos o crescimento do número de documentos eletrônicos produzidos pelas 

instituições, com ênfase no documento arquivístico e sua importância. 

Expomos que o documento digital textual é largamente utilizado pelas 

instituições, e enfatizamos a importância da preservação a longo prazo, apontou-se que 

a preservação tem por intuito garantir a integridade da informação contida no 

documento digital (BODE, 2008). 
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Tratou-se de problemas como a obsolescência e a preservação de longo prazo das 

informações digitais, e problemas como perda da informação. Explicou sobre a 

importância da política de preservação e evidenciou a preocupação quanto à escolha dos 

formatos de arquivo, para fins de preservação do documento arquivístico digital. 

Cumprimos os objetivos propostos no trabalho, compondo um estudo comparativo 

dos formatos de arquivo de texto PDF, PDF/A e ODF para fins de preservação digital 

de documentos arquivísticos, fazendo uso das principais literaturas da área de forma a 

esclarecer algumas das diversas questões pertinentes ao tema, tais como: documentos 

digitais, documento arquivístico digital, características dos formatos PDF, PDF/A e 

ODF e aspectos da preservação digital no que diz respeito aos formatos de arquivos 

textuais.  

O trabalho mostrou a partir da análise dos aspectos dos principais formatos a 

necessidade de conhecimento por parte das instituições quanto ao formato ideal que se 

adeque o tipo de formato de arquivo digital que a empresa produz e as necessidades de 

seu acervo digital.  

A preservação a longo prazo de arquivos digitais é um tema em constante 

aperfeiçoamento, exige análises e incessantes estudos tendo em vista o constante 

aperfeiçoamento e mudanças em meio a informática. O modelo adequado à preservação 

dos formatos de arquivo pode sofrer alterações a qualquer momento, tendo em vista as 

decorrentes atualizações de softwares e surgimento de outros. Vale retomar que é 

preciso analisar as necessidades da instituição e do acervo digital para implementar um 

formato de arquivo digital, seja ele textual ou não.  

Abordamos temas como arquivo digital e documento arquivístico digital, são 

assuntos correlatos, porém possuem suas particularidades, é fundamental o 

entendimento por parte das empresas, o que gera também maior visibilidade aos 

Arquivos e a importância do papel do arquivista também para questões como a 

preservação de documentos digitais.  

Tratou-se dos formatos de arquivo digital textual PDF, PDF/A e ODF e suas 

características, dentre elas sua propriedade. No Brasil, e em outros países observa-se 

uma preocupação com a interoperabilidade com a adoção de formatos abertos, como os 

formatos ODF e PDF/A, o que é de grande valia para a preservação da autenticidade do 

documento digital. 
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Conclui-se que os formatos PDF, PDF/A e ODF possuem vantagens e 

desvantagens em cada uma de suas principais características, como foi analisado no 

quadro comparativo, cabe à instituição averiguar as necessidades e os aspectos do seu 

acervo digital em formato textual e optar pelo formato que melhor se enquadra, ou seja, 

o formato que cumpra com a maior parte das características do acervo. 
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