
 

 

 

 
 

 

UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

IACS - INSTITUTO DE ARTE E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

GCI - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

GGA - CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARQUIVOLOGIA 

 

  NICOLE HANDELSBLAD BARROS CASELLA 

SISTEMATIZAÇÃO DE ABORDAGENS QUE ASSEGURAM A 

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS NO 

MEIO DIGITAL 

 

Niterói 

2015 



 

 

NICOLE HANDELSBLAD BARROS CASELLA 

 

 

 

 

 

 

SISTEMATIZAÇÃO DE ABORDAGENS QUE ASSEGURAM A AUTENTICIDADE 

DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS NO MEIO DIGITAL  

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso, 

apresentado ao curso de Graduação de 

Arquivologia da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito para 

finalização do curso. 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTADORA: 

 Prof.ª Dra. Linair Maria Campos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C337s    Casella, Nicole Handelsblad Barros          

                     Sistematização de Abordagens que Asseguram a 

Autenticidade de Documentos Arquivísticos no Meio Digital / Nicole 

Handelsblad Barros. -- 

                 Niterói, 2016.  

                     47 f.  

                

                    Orientador: Linair Maria Campos 

                   Trabalho de conclusão de curso (graduação) –  

               Universidade Federal Fluminense, Curso de Graduação em 

Arquivologia, 2016. 

 

1. Autenticidade.  2. Documento Arquivístico Digital. I. Maria 

Campos, Linair, orient. II. Titulo. 

 



 

 

NICOLE HANDELSBLAD BARROS CASELLA 

 

 

 

 

 

 

SISTEMATIZAÇÃO DE ABORDAGENS QUE ASSEGURAM A AUTENTICIDADE 

DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS NO MEIO DIGITAL 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso, 

apresentado ao curso de Graduação de 

Arquivologia da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito para 

finalização do curso. 

 

 

 

Aprovada em:                                de                 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

_____________________________________________ 

Prof.
a
 Dra. Linair Maria Campos (Orientadora) - UFF 

 

 

 

_____________________________________________ 

Prof.
a
 Dra. Ana Célia Rodrigues - UFF 

 

 

 

_____________________________________________ 

Prof.
a
 Dra. Clarissa Moreira dos Santos Schmidt - UFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse trabalho é dedicado à minha mãe que sempre me incentivou a estudar. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

À Prof. Linair, minha orientadora, que me auxiliou em todas as etapas deste trabalho. 

Agradeço sua atenção, dedicação e os conhecimentos que me transmitiu. 

 

Às professoras Ana Célia e Clarissa agradeço por aceitarem fazer parte da minha banca. 

 

À minha querida amiga Nádia Dévaki agradeço por toda ajuda e conselhos que me deu. 

 

Ao meu querido amigo Gabriel Barros agradeço por me ajudar me emprestando livros e 

outros instrumentos para a execução deste trabalho. 

 

Ao meu primo Renan Barros agradeço a paciência e por me ajudar quando eu mais precisei.  

 

Agradeço a Deus por tudo. 

 

Agradeço a todos que acreditaram em mim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

 

Essa pesquisa teve como propósito a sistematização de abordagens capazes de assegurar a 

autenticidade do documento arquivístico no meio digital. A relevância e pertinência da 

pesquisa estão relacionadas ao valor informacional, histórico e probatório do documento 

arquivístico digital, que teve sua produção impulsionada pelos crescentes avanços 

tecnológicos, que permeiam cada vez mais todos os aspectos da vida das organizações e 

pessoas. Após apontar os problemas que ameaçam a autenticidade do documento arquivístico 

no meio digital e conceituar os termos documento digital e documento arquivístico digital, são 

definidos os aspectos que garantem que o documento arquivístico digital se mantenha 

autêntico. Por meio de uma revisão na literatura, são apresentadas cinco abordagens: 

Assinatura Digital, Criptografia, Marca D’água, Metadados e Trilha de Auditoria. Após a 

análise conceitual de cada uma das abordagens, é apresentada uma sistematização que 

demonstra como essas abordagens contribuem para os aspectos que confirmam a 

autenticidade do documento de arquivo no meio digital. 

 

Palavras Chave: Sistematização. Abordagens. Autenticidade. Documento Arquivístico 

Digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This research aimed to the systematization of approaches able to ensure authenticity of 

electronic records. The importance and relevance of the research are related to the electronic 

records informational, historical and evidential value. The electronic records production has 

increased due to new technologies that permeate all aspects of life of organizations and 

people. After presenting the issues that threaten the authenticity of the electronic records and 

set the terminology used, aspects that ensure its authenticity are defined. Through a review of 

the literature five approaches are presented: Digital Signature, Encryption, Water Mark, 

Metadata and Audit Trail. After conceptual analysis of each one of the approaches is presented 

a systematization that demonstrates how they contribute to the aspects that ensure electronic 

records authenticity. 

 

Key words: Systematization. Approaches. Authenticity. Electronic record. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

As contínuas evoluções das tecnologias de informação e as novas formas de produzir e 

recuperar o conhecimento fomentaram modificações em relação à criação do documento 

arquivístico. Com as facilidades proporcionadas pela tecnologia os documentos passaram a 

ser criados também em meio digital, motivando o aparecimento de novas teorias e estudos 

voltados para o documento de arquivo dentro dessa realidade digital, pois, como apontam 

Flores e Santos (2015), “surgiu a necessidade de preservar o patrimônio digital”.  

A tecnologia está presente em diversas áreas do conhecimento e atua cada vez mais 

sobre pessoas e instituições. Como expõe o Conarq (2004): 

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

ou produzindo documentos arquivísticos exclusivamente em formato digital, como 

textos, bases de dados, planilhas, mensagens eletrônicas, imagens fixas ou em 

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

outros formatos e apresentações possíveis de um vasto repertório de diversidade 

crescente. (CONARQ, 2004) 

De acordo com Rosini e Palmisano (2003): 

Hoje em dia, inegavelmente, a tecnologia está presente na vida das pessoas. Os 

avanços da informática, dos computadores e de outras formas de tecnologia têm 

exercido efeito significativo também na vida das organizações. É difícil encontrar 

qualquer forma de organização ou de processo organizacional que não tenha sido 
alterado por novas tecnologias. (ROSINI; PALMISANO, 2003) 

Usuários modernos, desejosos de mais velocidade e eficiência em suas atividades 

cotidianas, optam pelas funcionalidades dos documentos digitais. Para Silva (2009): 

Uma das características mais importantes desses documentos consiste na 

possibilidade de edição de seus conteúdos de forma simples, diferentemente do que 

ocorre com documentos impressos. Existem outras funcionalidades como a 

possibilidade de acessibilidade em rede, de agregar metadados para fins 
preservacionais, entre outras. Assim, nota-se que suas potencialidades são infinitas e 

que eles vieram para ficar. (SILVA, 2009) 

O CONARQ (2004) afirma que: 

As facilidades proporcionadas pelos meios e tecnologias digitais de processamento, 
transmissão e armazenamento de informações reduziram custos e aumentaram a 

eficácia dos processos de criação, troca e difusão da informação arquivística. O 

início do século XXI apresenta um mundo fortemente dependente do documento 

arquivístico digital como um meio para registrar as funções e atividades de 

indivíduos, organizações e governos. (CONARQ, 2004) 

Essa afirmação realça o quanto é importante que a integridade dos documentos 

arquivísticos digitais seja mantida, pois, justamente por registrarem funções e atividades, 

esses documentos precisam ser protegidos a fim de garantir o acesso em longo prazo de seu 

conteúdo. Como expõe o CONARQ (2004): “os documentos arquivísticos são gerados por 

organizações e pessoas para registrar suas atividades e servirem como fonte de prova e 
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informação. Eles precisam ser fidedignos e autênticos para fornecer evidências de suas 

ações”. 

Para assegurar a fidedignidade e autenticidade dos documentos de arquivo digitais é 

necessário que a informação no meio digital esteja segura e preservada. A preservação de 

documentos arquivísticos digitais tornou-se fundamental conforme esses documentos 

alcançaram importância histórica, informativa e social. Entretanto, como explica Thomaz 

(2005): 

Este contexto de crescente proliferação de documentos digitais vem ameaçando a 

capacidade de continuar utilizando os arquivos como fontes confiáveis. Tais fatos 

são justificados pelos desafios impostos pela preservação da integridade e da 

autenticidade em longo prazo. (THOMAZ, 2005)  

A preservação em longo prazo de documentos arquivísticos no meio digital pode ser 

tornar um desafio. Documentos arquivísticos em suporte tradicional não são dependentes da 

tecnologia, não estão sujeitos a obsolescência tecnológica e sua autenticidade pode ser 

confirmada mais facilmente.  

Não se pode dizer o mesmo a respeito de documentos arquivísticos digitais. Arellano 

(2008) aponta que “os documentos digitais são frágeis e não existe segurança suficiente nos 

sistemas eletrônicos para garantir sua preservação digital de longo prazo. Essa fragilidade 

pode estar em sua rápida degradação física, na obsolescência tecnológica, na complexidade e 

nos custos”. Desse modo, fica em evidência a importância de o arquivista estar preparado para 

lidar com todos os problemas que ameaçam a autenticidade, bem como a integridade, do 

documento arquivístico digital. 

Innarelli (2011) aponta que: 

Durante algum tempo acreditava-se (por ignorância, interesses ou negligência) 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. (INNARELLI, 2011) 

As facilidades proporcionadas pelas tecnologias trazem à tona consequências e 

desafios para assegurar a autenticidade de um documento arquivístico digital. Segundo Rocha 

(2004) a autenticidade é “a capacidade de um documento arquivístico ser o que diz ser”.  

 Segundo o Conselho Nacional de Arquivos (2012): 

A autenticidade dos documentos arquivísticos digitais é ameaçada sempre que eles 

são transmitidos através do espaço (entre pessoas e sistemas ou aplicativos) ou do 

tempo (armazenagem contínua ou atualização/substituição de hardware/software 

usados para armazenar, processar e comunicar os documentos). (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2012) 

O acesso ao conteúdo dos documentos arquivísticos digitais depende de máquinas e é 

importante que as mesmas funcionem adequadamente. Entretanto, como expõe Bodê (2008), 

“nenhum sistema composto de hardware e software durará mais que algumas décadas”. No 
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meio digital a autenticidade e integridade de um documento arquivístico é ameaçada pela 

instabilidade de sistemas e suportes, que não podem assegurar que não houve nenhuma 

modificação não aprovada nos documentos arquivísticos digitais. O CONARQ (2004) afirma:  

A tecnologia digital é comprovadamente um meio mais frágil e mais instável de 

armazenamento, comparado com os meios convencionais de registrar informações, 

tendo um impacto profundo sobre a gestão dos documentos digitais no presente para 

que se tenha garantia de acesso no futuro. (CONARQ, 2004) 

A respeito da obsolescência tecnológica, Bodê (2008) explica que “implica na falta de 

peças de reposição e técnicos capazes de reparar estes equipamentos (veja o caso das 

máquinas de escrever de algumas décadas atrás ou os primeiros computadores fabricados) ”. 

Para Sant’anna (2001) “o rápido avanço das tecnologias leva ao problema da obsolescência 

tecnológica”. O que acarreta no impedimento de que os documentos digitais sejam lidos e 

consequentemente na perda dos dados. Como aponta Sant'anna (2001): 

Os disquetes de oito polegadas utilizados no início da penúltima década do século 

passado, quando as organizações brasileiras de médio porte começaram a utilizar a 

informática de forma mais ampla, através de sistemas de 8 bits com sistema 

operacional CP/M, não mais podem ser lidos. Não só pela provável degradação e 

desmagnetização da mídia, como pela quase inexistência de computadores com 

dispositivos necessários para a operação. Esse é o problema da obsolescência 

tecnológica inerente ao hardware.  

Há também a obsolescência do software. Se fosse encontrado um computador com 

tecnologia atual, com um dispositivo para operar um disquete de oito polegadas com 
mídia magnética perfeitamente conservada, não haveria como executar, por 

exemplo, um editor de textos WordStar, largamente utilizado em sua época. É óbvio 

que o conteúdo do disquete poderia ser acessado e algumas informações importantes 

recuperadas, mas sem o programa que o gerou, sua forma e funcionalidades 

originais estariam comprometidas. (SANT’ANNA, 2001) 

As tecnologias responsáveis pela produção, manipulação e acesso de documentos 

arquivísticos digitais estão rapidamente sendo substituídas por novas tecnologias, que são 

incompatíveis com as tecnologias predecessoras. Silva (2009) expõe que: 

O material digital carrega consigo um problema estrutural que coloca em risco a sua 

longevidade. Embora um documento digital possa ser copiado infinitas vezes sem 

nenhuma perda de qualidade, este exige a presença de um contexto tecnológico para 
que possa ser utilizado. Essa dependência tecnológica torna-o vulnerável à rápida 

obsolescência a que geralmente a tecnologia está sujeita. (SILVA, 2009) 

Outro problema que afeta os documentos arquivísticos em formato digital, da mesma 

forma que ameaça os de formato tradicional, é o de deterioração dos suportes. Todo material 

físico está sujeito à deterioração, com o passar do tempo, e possui durabilidade estipulada. 

Bodê (2008) afirma que “os objetos digitais são infinitamente mais sensíveis que os 

documentos em suportes tradicionais. Sabemos da existência de documentos com milênios de 

idade, em argila, papiro ou pergaminho e estes documentos, apesar de seu péssimo estado de 

conservação, através da aplicação de técnicas adequadas, ainda podem ser lidos pelo homem. 

Já no caso dos objetos digitais, mínimas falhas em seu conteúdo podem invalidar todos os 

arquivos”. Como aponta Sant'anna (2001): 
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As ameaças que os documentos em suporte não eletrônico sofrem, atuam também 

sobre os documentos digitais. Tal como o papel se desintegra com o passar dos anos, 

a informação gravada na superfície metálica magnetizada dos dispositivos de 

armazenamento mais largamente utilizados, pode também tornar-se irrecuperável. A 

temperatura, umidade e nível de poluição do ar nos ambientes dos tradicionais 

arquivos devem ser controlados, assim como nos ambientes de armazenamento das 

mídias digitais. Todos os tipos de suporte estão sujeitos a fungos, traças, ratos e 

outras ameaças biológicas. Estão também sujeitos a danos provocados pelo uso 

indevido e, igualmente, pelo uso regular. As catástrofes naturais como inundações, 

terremotos, incêndios, etc. ameaçam qualquer tipo de acervo. (SANT’ANNA, 2001) 

Manter os documentos arquivísticos digitais incólumes ao longo do tempo não é o 

suficiente. Bodê (2008) explica que “os objetos digitais ainda poderão não ter seu conteúdo 

fidedigno. Há uma diferença sutil, mas de grande importância entre manter a integridade 

funcional dos conteúdos dos objetos digitais e garantir que estes conteúdos sejam fidedignos, 

ou seja, representem realmente o que originalmente foi gravado nos mesmos”. 

Sant'anna (2001) afirma que: 

Outro problema dos documentos digitais, especificamente os da Internet, é a forma 

dinâmica em que as coisas acontecem nesse meio. Um documento citado hoje em 

um trabalho científico pode não mais estar disponível para consulta amanhã. Isso 

afeta a integridade de documentos que o referenciavam em hyperlinks. 

(SANT’ANNA, 2001) 

Questões de integridade e autenticidade se tornam um problema no meio digital, como 

afirma Sant'anna (2001), “mesmo que o documento citado esteja disponível no endereço de 

origem, seu conteúdo pode ter sido modificado, atualizado ou totalmente substituído”.  

Os impactos da constante evolução das tecnologias de informação representam um 

risco para os documentos arquivísticos digitais, que podem ser perdidos para sempre. Os 

problemas citados acima destacam a necessidade de proteger tanto a integridade quanto a 

autenticidade dos documentos de arquivo digitais. Dessa forma, é necessário que o arquivista 

esteja preparado para lidar com esses problemas e tenha conhecimento de abordagens que 

garantam a autenticidade do documento arquivístico no meio digital. Almeida (2011) define a 

abordagem como uma “maneira de enfocar algo”, para o arquivista, no caso, o enfoque deve 

estar em assegurar a autenticidade dos arquivos digitais.  

Diante do que foi exposto, surge o questionamento: Quais as abordagens para 

assegurar a autenticidade de um documento arquivístico no meio digital? 
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2 JUSTIFICATIVA  

 

 

Os avanços tecnológicos proporcionaram facilidades para produzir, armazenar e 

acessar a informação em meio digital. Como explicam Flores e Santos (2015): 

Os avanços no campo da tecnologia da informação ocasionaram transformações na 

sociedade atual que vive um momento da busca constante por conhecimento. As 
inovações tecnológicas se refletem na arquivística, pois os documentos antes 

produzidos somente em meio analógico agora também são produzidos em meio 

digital. Os documentos digitais tiveram rápida aceitação pela sociedade devido à 

praticidade proporcionada, por exemplo, para a criação, o acesso e a difusão, 

realizados de forma mais simples quando comparados com os documentos em 

suporte convencional.  (FLORES; SANTOS, 2015) 

Os documentos arquivísticos digitais tiveram rápida aceitação devido a sua agilidade 

na execução de tarefas e por facilitar o acesso à informação, como aponta Ferreira (2006) “a 

simplicidade para criação e disseminação em rede, juntamente com a qualidade dos resultados 

foram fatores que impulsionaram a adoção de documentos digitais”. Instituições públicas e 

privadas cada vez mais aplicam as tecnologias de informação do ambiente administrativo, o 

que leva ao crescimento da quantidade de documentos arquivísticos produzidos e 

armazenados no meio digital. Praticamente todas as esferas da sociedade estão produzindo 

informação digital.  

Sayão (2010) afirma: 

Os pesquisadores, professores, estudantes e outros leitores demandam formatos 

eletrônicos porque eles oferecem um mundo de vantagens em relação às formas 

impressas, especialmente no que diz respeito à busca recuperação, à navegação, à 

apresentação das informações e à capacidade de interoperarem com outras 

publicações eletrônicas que estão em rede (SAYÃO, 2010)  

Por estar cada vez mais integrado ao cotidiano das instituições, é de extrema 

importância que o documento arquivístico digital tenha sua autenticidade garantida e sua 

integridade mantida. Da mesma forma que os avanços tecnológicos proporcionaram 

facilidades para produzir, armazenar e acessar a informação em meio digital, facilitaram a 

adulteração dos documentos arquivísticos digitais, comprometendo sua integridade e sua 

autenticidade. Innarelli (2006) aponta que:  

A cultura de nossa sociedade corre um sério risco de perder registros fundamentais 

para sua evolução e preservação, pois com a inundação de novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação e consequente automação da informação, a qual está 

cada vez mais presente no cotidiano das instituições e do próprio ser humano, 

documentos digitais são perdidos com a mesma facilidade que são gerados. Essa 

perda pode deixar uma lacuna histórica e cultural. (INNARELLI, 2006) 

O documento de arquivo, tanto o tradicional quanto o digital, devem ser fontes 

confiáveis das atividades administrativas e contribuir para uma memória individual e coletiva. 

Por esse motivo a presente pesquisa tem como proposta a sistematização de abordagens que 
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confirmam a autenticidade do documento arquivístico digital. A pesquisa é relevante porque 

possibilitará a análise dessas abordagens, de forma a contribuir com o arquivista na gestão e 

preservação de documentos de arquivos digitais. Como afirma Lopes (2000): 

A chegada da era digital, […], determina que os arquivistas repensem os seus 

objetos, métodos e meios de trabalho. Não é mais possível esquecer o virtual, a 

informação registrada em meio digital e a presença, cada vez maior, dos 

computadores e periféricos como as principais ferramentas de trabalho de nosso 

tempo. (LOPES, 2000) 

O benefício esperado dessa pesquisa é conscientizar para a importância de manter os 

documentos arquivísticos digitais autênticos. A legitimidade de um documento de arquivo no 

meio digital depende de sistemas que certifiquem a autenticidade da informação nele contida. 

A pesquisa analisará algumas abordagens capazes de atestar a autenticidade e integridade dos 

documentos digitais. Por questões de tempo não será possível desenvolver todas as 

abordagens existentes, por isso este estudo terá o foco nas que são mais comuns na literatura e 

mais comumente aplicadas no Brasil, dentre elas: Assinatura Digital, Criptografia, Marca 

d’Água, Metadados e Trilha de Auditoria.  A autenticidade de um documento arquivístico, 

digital ou convencional, é de extrema relevância porque, segundo Corrêa (2010), “a 

preocupação com a preservação da integridade e da autenticidade dos documentos digitais 

deve-se à necessidade de se garantir que o patrimônio documental de custódia seja autêntico e 

permaneça íntegro no decorrer do tempo”. 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

 

Elaborar uma sistematização de abordagens que asseguram a autenticidade dos documentos 

arquivísticos no meio digital. 
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3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

 Definir o que é documento digital 

 Definir o que é o documento arquivístico digital 

 Analisar as características existentes num documento arquivístico digital que o 

definem com autêntico. 

 Efetuar levantamento na literatura sobre abordagens para garantir a autenticidade do 

documento arquivístico digital 

 

 

4 METODOLOGIA 

 

 

 A metodologia consiste na explicação detalhada das atividades elaboradas no método 

do trabalho da pesquisa. Como explica Kauark (2010), a metodologia “é a explicação 

minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda ação desenvolvida no método (caminho) do 

trabalho de pesquisa”. De acordo com Silva e Menezes (2005): 

Adotar uma metodologia significa escolher um caminho, um percurso global do 

espírito. O percurso, muitas vezes, requer ser reinventado a cada etapa. Precisamos, 

então, não somente de regras e sim de muita criatividade e imaginação. (SILVA E 

MENEZES, 2005) 

O bom desempenho de uma pesquisa provém de alguns atributos, como aponta Gil 

(2002): 

O êxito de uma pesquisa depende fundamentalmente de certas qualidades 

intelectuais e sociais do pesquisador, entre as quais são:  

a) conhecimento do assunto a ser pesquisado;  

b) curiosidade;  

c) criatividade; 

d) integridade intelectual; 

e) atitude autocorretiva;  

f) sensibilidade social;  

g) imaginação disciplinada;  
h) perseverança e paciência;  

i) confiança na experiência. (GIL, 2002) 
A pesquisa se dá pela abordagem qualitativa, que de acordo com Silva e Menezes 

(2005): 

Considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não 

pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de 
significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de 

métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de 
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dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem 

a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos 

principais de abordagem. (SILVA E MENEZES, 2005) 

A pesquisa é também de natureza exploratória, que, de acordo com Gil (2002):   

Essa pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que esta 

pesquisa tem como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de 

intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a 

consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. (GIL, 2002) 

Foi feito um levantamento literário de textos, artigos, periódicos e livros, que mesmo 

não estando diretamente relacionados com o tema contribuem com a pesquisa. A pesquisa se 

deu com o uso das seguintes palavras-chaves: documento digital; documento digital 

arquivístico; autenticidade de documentos digitais arquivísticos; assinatura digital e a 

autenticidade dos documentos digitais arquivísticos; criptografia e a autenticidade dos 

documentos digitais arquivísticos; marca d’água e a autenticidade dos documentos digitais 

arquivísticos; metadados e a autenticidade dos documentos digitais arquivísticos; trilha de 

auditoria  e a autenticidade dos documentos digitais arquivísticos.  

As fontes para essa pesquisa foram artigos e periódicos de procedência confiável, 

como os disponíveis através do Portal Capes. A bibliografia utilizada foi a encontrada nos 

periódicos e, além disso, indicada pela professora orientadora da pesquisa, e o material 

encontrado nos autores conceituados pela Arquivologia, como: Belloto, Duranti, entre outros.  

A pesquisa tenciona entender os aspectos que definem um documento arquivístico 

digital como autêntico e o conjunto de abordagens que visam garantir essa autenticidade. Por 

questões de tempo, se ateve somente em um grupo de abordagens existentes, as mesmas 

comumente citadas na literatura e possuem uma aplicação concreta no Brasil.  

As características levantadas na literatura sobre a autenticidade do documento 

arquivístico digital foram usadas para sistematizar as abordagens, também abordadas na 

literatura, que visam garantir a autenticidade dos documentos arquivísticos digitais. 

 

 

5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 

A informação vem ganhando cada vez mais espaço no meio digital, o que modificou 

bastante seu modo de produção, armazenamento e compartilhamento. Frente a essa realidade, 

houve necessidade da integração dos preceitos arquivísticos com as funcionalidades da 

tecnologia para a gestão dos acervos documentais que se apresentam no meio digital. 
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Para ser garantida, a autenticidade dos documentos arquivísticos digitais deve estar 

apoiada nos procedimentos da gestão arquivística de documentos, considerando que esta tem 

por finalidade a garantia da produção, manutenção e preservação de documentos 

arquivísticos. Garantir a autenticidade e integridade do documento de arquivo no meio digital 

se mostra um desafio. De acordo com o InterPares (2007), a autenticidade: 

Refere-se ao fato de que os documentos arquivísticos são o que eles dizem ser e que 

não foram adulterados ou corrompidos de qualquer outra forma. Assim, com relação 
aos documentos arquivísticos em particular, a autenticidade refere-se à 

confiabilidade dos documentos enquanto tais. Para assegurar que a autenticidade 

possa ser presumida e mantida ao longo do tempo, deve-se definir e conservar a 

identidade dos documentos arquivísticos e proteger sua integridade. A autenticidade 

é colocada em risco sempre que os documentos arquivísticos são transmitidos 

através do tempo e do espaço. (INTERPARES, 2007) 

Por esse motivo, por estar tão suscetível a manipulação e intervenção humana e tendo 

sua autenticidade posta à prova, o documento digital é considerado um problema arquivístico.  

O presente trabalho procurará sistematizar abordagens para assegurar a autenticidade 

do documento arquivístico no meio digital. Abaixo se delineia uma exploração dos detalhes 

relacionados às abordagens. 

 

 

5.1 DOCUMENTO DIGITAL 

 

 

Innarelli (2015) afirma que “o documento digital nada mais é do que um documento 

constituído de bits, registrado em suporte digital e que depende de um sistema informatizado 

para ser processado”.  

A respeito das características, Bodê (2008) afirma que os documentos digitais possuem 

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

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

A produção do documento digital pode ocorrer de duas maneiras: ele pode ser 

produzido diretamente em formato digital e, portanto, ser um documento nato digital, ou ser 

um documento digital produzido através da conversão de um documento convencional para 

formato digital, no caso digitalizado. Innarelli (2015) explica essa diferença:  

O que os diferencia é a forma de produção. Enquanto que no documento digitalizado 

a produção é feita a partir de um documento convencional por meio de um 

dispositivo computacional de digitalização, no documento nato digital a produção 
ocorre diretamente em formato digital por meio de um sistema informatizado ou de 

um equipamento computacional, como por exemplo, uma máquina fotográfica 

digital, que, em sua concepção, é um computador capaz de produzir, de forma 

autônoma, imagens digitais (INNARELLI, 2015) 
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 Innarelli (2015) atenta para as confusões entre os termos documento eletrônico e 

documento digital, ele ressalta que “não é errado chamar o documento digital de documento 

eletrônico, uma vez que todo documento digital é também eletrônico. Grosso modo, um 

documento digital armazenado em um disco rígido também pode ser chamado de documento 

eletrônico, mas nem todo documento eletrônico é digital”. 

Apontando para a questão da forma do documento digital Rondinelli (2011) explica 

que: 

Um documento digital é tido como detentor de forma fixa e conteúdo estável quando 

sua apresentação na tela do computador é sempre a mesma, ainda que essa cadeia 

mude quando, por exemplo, seu formato é alterado de Word para PDF. Isto quer 

dizer que um mesmo documento digital pode ser apresentado a partir de diferentes 

codificações digitais. Por outro lado, 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) 

A respeito do dinamismo dos documentos digitais, Rondinelli (2011) expõe que “o 

dinamismo é de fato um grande diferencial dos documentos digitais. Tal dinamismo implica 

em possibilidades de interações com os usuários e com diferentes sistemas, impensáveis no 

mundo analógico”. 

Rondinelli (2011) classifica os documentos digitais como: Documento Digital Estático 

e Documento Digital Interativo. Esse segundo podendo ser dividido em duas categorias: 

Documento Digital Interativo Não Dinâmico e Documento Digital Interativo Dinâmico. 

O Documento Digital Estático, como explica Rondinelli (2011), “Não permite 

alteração na forma e no conteúdo além das determinadas pela tecnologia como abrir, fechar, 

diminuir, aumentar etc. Exemplo: documentos com equivalentes em papel: carta em Word; 

recibo de compra online”. 

Rondinelli (2011) segue explicando que o Documento Digital Interativo “permite 

alteração de forma e/ou conteúdo por meio de regras fixas ou variáveis. ” Em seguida aponta 

que em relação ao Documento Digital Interativo Não Dinâmico “as regras que gerenciam 

forma e conteúdo são fixas e o conteúdo é selecionado a partir de dados armazenados no 

sistema. Exemplo: catálogos de vendas online”. E a respeito do Documento Digital Interativo 

Dinâmico, como Rondinelli (2011) explica “as regras que gerenciam forma e conteúdo podem 

variar. Exemplo: serviços de previsão do tempo e de cotação de moedas cujos conteúdos estão 

sempre mudando (sistemas de informação e não documentos propriamente) ”.  

As instituições cada vez mais vêm usando os documentos digitais, porém nem sempre 

possuem condições de mantê-los em longo prazo. Estratégias de preservação digital devem 



19 

 

ser pensadas para que os documentos digitais possam ser mantidos por longos períodos, 

porém como afirma Innarelli (2007): 

A preservação digital é um assunto complexo e recente e não se restringe ao estudo 

de mídias, técnicas de backup, técnicas de migração, técnicas de autenticação etc. 

Este assunto deve ser estudado de forma interdisciplinar e institucionalmente, 

cabendo aos profissionais da informação a garantia da preservação e manutenção do 

documento digital. (INNARELLI, 2007) 

Produzir e manter documentos autênticos no meio digital, bem como garantir sua 

acessibilidade em longo prazo pode se tornar um desafio para as instituições. É de extrema 

importância uma política eficiente de gestão e preservação de documentos digitais. 

 

 

5.2 DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO DIGITAL 

 

 

Gonçalves (1998) define o documento arquivístico como o “documento que um 

determinado organismo – seja ele pessoa física ou jurídica – produz no exercício de suas 

funções e atividades (“produção” que pode significar tanto a elaboração do documento pelo 

próprio organismo, como a recepção e guarda)”.  

O documento de arquivo armazena o registro da ação e circunstância como prova da 

gestão que o gerou. Herrera (2007) aponta: 

O documento de arquivo não relata, não conta, mas testemunha e prova […]. Tem 

uma vinculação direta com o ato que testemunha e, como consequência, transcende 

a atividade da qual esse ato é parte. […] A vinculação do documento com o ato que 

representa determina a relação do documento com a instituição competente ou 
entidade responsável por esse ato. (HERRERA, 2007)  

Em relação ao motivo pelo qual os documentos de arquivo são criados, de acordo com 

Schellenberg (1956): 

Para serem arquivos, materiais tem que ter sido produzidos ou acumulados para 

cumprir algum propósito. [...]. Se foram produzidos no curso de uma atividade 

intencional e organizada, se foram criados durante o processo de cumprimento de 

algum negócio administrativo, legal, ou outro objetivo social, então desfrutam de um 

potencial de qualidade arquivística. (SCHELLENBERG, 1956) 

Como afirma Mambro (2007) o documento de arquivo possui duas funções: “função 

primária: servir à administração (valores primários); função secundária: servir à pesquisa e ao 

cidadão (valores secundários)”. E o Arquivo Nacional (2005) conferiu quatro tipos de valores 

ao documento arquivístico: 

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. 
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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. (ARQUIVO NACIONAL, 2005) 

A respeito dos elementos característicos do documento arquivístico, Gonçalves (1998) 

expõe que “por mais variados que sejam, os documentos costumam apresentar elementos 

característicos comuns: suporte, forma, formato, gênero, espécie, tipo e contexto de 

produção”. Como a mesma expõe no quadro abaixo: 

 

 

Quadro 1: Elementos Característicos dos Documentos 

 Definição Técnica Exemplos 

Suporte Material sobre o qual as informações são registradas.  
fita magnética, filme de nitrato, 

papel  

Forma Estágio de preparação e de transmissão de documentos.  original, cópia, minuta, rascunho  

Formato 
Configuração física de um suporte, de acordo com a 

natureza e o modo como foi confeccionado. 

caderno, cartaz, diapositivo, folha, 

livro, mapa, planta, rolo de filme  

Gênero 

Configuração que assume um documento de acordo com 

o sistema de signos utilizado na comunicação de seu 

conteúdo. 

documentação audiovisual, 

documentação fonográfica, 

documentação iconográfica, 

documentação textual  

Espécie 
Configuração que assume um documento de acordo com 

a disposição e a natureza das informações nele contidas  

boletim, certidão, declaração, 

relatório  

Tipo 
Configuração que assume uma espécie documental, de 

acordo com a atividade que a gerou.  

boletim de ocorrência, boletim de 

frequência e rendimento escolar, 

certidão de nascimento, certidão de 

óbito, declaração de bens, 

declaração de imposto de renda, 

relatório de atividades, relatório de 

fiscalização  

Fonte: Gonçalves (1998) 

 

 

É importante ressaltar que os documentos arquivísticos não se restringem apenas em 

documentos em papel. Como expõe Mambro (2007), “toda informação, registrada em 

qualquer suporte e sob qualquer tecnologia, desde que gerada no exercício das atividades e 

funções de uma pessoa física ou jurídica, integra o arquivo desta pessoa”. Desse modo, como 

afirma o Conarq (2014), documento de arquivo digital é “o documento digital reconhecido e 

tratado como documento arquivístico”. 

De acordo com o Conselho Nacional de Arquivos (2004): 

São exemplos de documentos arquivísticos digitais: 

- textos; 
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- imagens fixas e em movimento; 

- gravações sonoras; 

- mensagens de correio eletrônico; 

- páginas web 

- bases de dados (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2004) 

 

O suporte ou a natureza de um documento não define se o mesmo é arquivístico ou 

não, como explica Schmidt (2015): 

A definição de documento de arquivo é bastante clara ao colocar que o cerne da 

questão está no fato deste ser reunido por acumulação ao longo das atividades de 

uma instituição ou pessoa, e que a natureza ou suporte não são elementos 

considerados para definir se o documento é arquivístico ou não. Isto posto, 

entendemos que ser digital ou analógico não muda a natureza do documento 

arquivístico e, consequentemente, não altera as teorias e metodologias que suportam 

as funções arquivísticas, tampouco o conceito, objetivos e fases da gestão de 

documentos. (SCHMIDT, 2015) 

Os documentos arquivísticos digitais apresentam dificuldades de preservação em 

longo prazo e de acessibilidade, porém, sua criação e transmissão ocorrem com grande 

facilidade. Dessa forma a gestão de documentos de arquivo em meio digital deve ser 

cuidadosa, como afirma a InterPares (2007): 

Os documentos digitais devem ser geridos cuidadosamente durante toda a sua 

existência, a fim de garantir sua acessibilidade e legibilidade ao longo do tempo, 

mantendo intactos sua forma, seu conteúdo e suas relações até quando for necessário 
para a continuidade de sua credibilidade como documentos de arquivo. Também já 

se sabe bem que a gestão de documentos arquivísticos digitais deve ser realizada a 

partir de uma vasta compreensão de todas as fases ou estágios da existência desses 

documentos, desde quando são gerados, passando pela sua manutenção por parte do 

produtor e pela sua avaliação, destinação e preservação a longo prazo como registros 

autênticos das ações e assuntos que integram. (INTERPARES, 2007) 

Os documentos arquivísticos digitais ganham cada vez mais importância histórica, 

social e informativa, dessa forma, é fundamental que se mantenham como fontes de 

informação confiáveis e seguros.  

 

 

5.3 CARACTERÍSTICAS DO DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO DIGITAL QUE O 

DEFINEM COM AUTÊNTICO 

 

 

Os documentos arquivísticos portam componentes que o diferenciam dos demais 

documentos e possuem quatro qualidades importantes. Portugal (2005) define as qualidades 

de Fidedignidade e Integridade do documento de arquivo: 

Fidedignidade – um documento de arquivo fidedigno é aquele cujo conteúdo é digno 

de crédito enquanto representação completa e fiel das transações, atividades ou fatos 

que atesta, podendo dele depender subsequentes transações ou atividades. Os 

documentos de arquivo devem ser produzidos em simultâneo com a transação ou 
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fato que representam, ou imediatamente a seguir, pelos indivíduos que têm 

conhecimento direto dos fatos ou ainda através de dispositivos usados 

sistematicamente, no âmbito do processo de negócio, para cumprir a transação. 

Integridade – a integridade de um documento de arquivo refere-se ao fato de este 

permanecer completo e inalterado. É necessário que os documentos sejam 

protegidos contra alterações não autorizadas. As políticas de gestão de documentos 

de arquivo devem especificar que tipo de adições ou anotações podem ser feitas a 

um documento depois da sua produção, em que circunstâncias essas alterações 

podem ser autorizadas, e quem está autorizado a fazê-las. Qualquer alteração 

autorizada a um documento de arquivo deve ser explicitamente indicada e 

reconhecível enquanto tal. (PORTUGAL, 2005) 

A terceira qualidade, Unicidade, é definida por Duranti (1994). Segundo a autora: 

A unicidade provém do fato de que cada registro documental assume um lugar único 

na estrutura documental do grupo ao qual pertence e no universo documental. 
Cópias de um registro podem existir em um mesmo grupo ou em outros grupos, mas 

cada cópia é única em seu lugar, porque o complexo das suas relações com outros 

registros é sempre único, e [...] um registro consiste em um documento e suas 

relações com seu contexto administrativo e documental: uma duplicata de um 

registro só existe quando ambos os elementos são perfeitamente idênticos, isto é, 

quando múltiplas cópias são incluídas em um mesmo lugar dentro de um mesmo 

grupo. (DURANTI, 1994) 

Antes de falar sobre a quarta qualidade, Autenticidade, é importante ressaltar que o 

foco deste trabalho está voltado para a característica de Autenticidade dos documentos 

arquivísticos digitais. Pela definição de Portugal (2005):  

Autenticidade – um documento de arquivo autêntico é aquele do qual se pode 

provar: a) ser aquilo que pretende ser, b) ter sido produzido ou enviado pelo alegado 
produtor ou remetente, e c) ter sido produzido ou enviado no alegado momento de 

produção ou envio. Para assegurar a autenticidade dos documentos de arquivo, as 

organizações devem implementar e documentar políticas e procedimentos de 

controle da produção, recepção, transmissão, manutenção e destino dos mesmos, 

assegurando que quem produz documentos está devidamente autorizado e 

identificado e que os documentos estão protegidos contra qualquer ação não 

autorizada (adicionar, apagar ou alterar informação, uso não autorizado ou 

imposição de restrições de acesso indevidas). (PORTUGAL, 2005)  

O documento arquivístico digital, assim como o seu correspondente em papel, possui 

cinco características. A primeira característica, como o projeto InterPares (2012) aponta: “para 

ser identificado como um documento arquivístico, a entidade digital tem que possuir conteúdo 

estável e forma fixa, e estar fixada em uma mídia estável”. Rondinelli (2011) expõe: 

Em relação à forma fixa e ao conteúdo estável, significam que o documento 

arquivístico digital tem que manter a mesma apresentação que tinha quando “salvo” 

pela primeira vez. Está-se, pois, falando da estabilidade do documento arquivístico 
digital a qual se encontra presente no conceito de documento arquivístico de maneira 

implícita e explícita, conforme se considere sua conotação arquivística ou 

diplomática. […]. a estabilidade se encontra implícita no conceito de documento 

arquivístico na medida em que este é predominantemente identificado como 

documento e não como simples dado ou informação. (RONDINELLI, 2011) 

 A segunda característica, como mostra o InterPares (2012):  

Um documento arquivístico tem que participar de uma ação, definida como o 

exercício consciente de uma vontade praticada por pessoa física ou jurídica, com 

objetivo de criar, manter, modificar ou extinguir situações. Um documento 

arquivístico é o resultado natural da ação. (INTERPARES, 2012) 
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A respeito da ação Rondinelli (2011) afirma que “esta se refere ao fato do documento 

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

ser obrigatória ou facultativa”.  

A terceira característica abordada pelo InterPares (2012) mostra que “um documento 

arquivístico tem que possuir relação orgânica com os demais documentos, esteja eles dentro 

ou fora do sistema. A relação orgânica é definida como um elo que liga cada documento ao 

anterior e ao subsequente da mesma ação e, de forma incremental, a todos os documentos 

arquivísticos que participam da mesma ação”. Segundo Duranti e Thibodeau (2008): 

Trata-se de mais uma característica eminentemente arquivística e que se encontra 

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

esse conceito, os documentos se constituem em registros de atividades e, 

consequentemente, mantém um vínculo inextricável entre si. No caso do documento 

arquivístico digital, essa vinculação se dá entre documentos dentro e fora do sistema, 

isto é, nos chamados ambientes híbridos os quais se caracterizam por abranger 

documentos digitais e não digitais ao mesmo tempo. (DURANTI; THIBODEAU, 

2008) 

A respeito da quarta característica, o InterPares (2012) afirma que “a criação de um 

documento arquivístico tem que envolver ao menos três pessoas, mesmo que não apareçam 

explicitamente no documento. Estas pessoas são o autor, o destinatário e o redator; no 

ambiente uma delas deve necessariamente envolver duas outras pessoas: o produtor e o 

originador”. 

Quanto a quinta característica, o InterPares (2012) expõe: 

Um documento arquivístico tem que possuir contexto identificável, definido como o 

ambiente que envolve a ação na qual o documento participa. Os tipos de contextos 

são: jurídico-administrativo, de proveniência, de procedimentos, documental e 

tecnológico. (INTERPARES, 2012) 

De acordo com Rondinelli (2011) “trata-se de uma hierarquia de estruturas fora do 

documento arquivístico na qual se dá sua produção e gestão”. 

As características acima se aplicam a documentos arquivísticos digitais e não digitais. 

A credibilidade de um documento arquivístico digital está relacionada a sua acurácia, 

confiabilidade e autenticidade.  

Entende-se por acurácia, de acordo com Duranti e Preston (2008), que é o “grau ao 

qual dados, informações, documentos e documentos arquivísticos são precisos, corretos, 

verdadeiros, livres de erros ou distorções, ou pertinentes ao assunto”. 

A confiabilidade, de acordo com a Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos 

(2011), “existe quando um documento arquivístico pode sustentar o fato ao qual se refere, e é 

estabelecida pelo exame da completeza da forma do documento e do grau de controle 

exercido no processo de sua criação”. 



24 

 

Um documento arquivístico autêntico é aquele que mantém a mesma identidade que 

tinha quando criado. Duranti (2009) aponta: 

A identidade de um documento arquivístico digital se dá pelos elementos extrínsecos 

e intrínsecos presentes na face do documento e pelos atributos expressos em 

metadados os quais são: os nomes das cinco pessoas, ou ao menos três, responsáveis 

pela sua produção; data e hora de produção e transmissão; a ação da qual o 

documento participa e que é representada pela indicação do assunto; identificação da 
relação orgânica (pelo código de classificação, por exemplo); indicação de formato 

(doc, xml, pdf etc); indicação de anexos; indicação da existência de assinatura 

digital, se for o caso, e, finalmente, o nome da pessoa física ou jurídica que produz 

ou recebe o documento. (DURANTI, 2009 b)  

O conceito de autenticidade relaciona-se com o controle do processo de criação, 

manutenção e custódia do documento arquivístico, o que evitaria sua modificação não 

autorizada. A autenticidade abrange a relação do documento com o produtor e sua eficácia em 

ser utilizado para os fins de sua criação. A respeito da questão dos metadados, esta será 

abordada com mais detalhes na seção 5.4.4. 

A autenticidade de um documento arquivístico convencional é mais fácil de ser 

confirmada uma vez que apresenta evidências físicas. Comprovar a autenticidade de um 

documento arquivístico digital requer mais cuidado, já que o mesmo pode ser facilmente 

adulterado ou corrompido. 

 

 

5.4 ABORDAGENS PARA GARANTIR A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO 

ARQUIVÍSTICO DIGITAL 

 

 

Com o avanço tecnológico, a informação gradativamente ganha espaço, apresentando-

se em meios eletrônicos e digitais. As mudanças no modo de produção, compartilhamento e 

armazenamento de documentos arquivísticos trouxeram às instituições o desafio de gerenciar 

e preservar as informações digitais, de forma a direcionar esforços a fim de salvaguardar com 

integridade os seus acervos digitais. A preservação digital compromete-se que a informação 

digital de valor contínuo permaneça acessível e utilizável.  

Ferreira (2006) define a preservação digital como: 

[…] um conjunto de atividades ou processos responsáveis por garantir o acesso 

continuado a longo prazo à informação e restante patrimônio cultural existentes em 

formatos digitais. A Preservação Digital consiste na capacidade de garantir que a 

informação digital permanece acessível e com qualidades de autenticidade 

suficientes para que possa ser interpretada no futuro recorrendo a uma plataforma 

tecnológica diferente da utilizada no momento da sua criação. (FERREIRA, 2006) 
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Os documentos digitais apresentam particularidades que podem comprometer sua 

autenticidade e, considerando o valor dos documentos arquivísticos como fonte de prova e 

instrumentos para tomada de decisões, faz-se necessário a adoção de abordagens que 

garantam a confiabilidade e autenticidade dos documentos de arquivo digitais.  

A literatura apresenta diversos relatos de abordagens relacionadas a autenticidade dos 

documentos digitais arquivísticos, mas, de acordo com o esclarecido anteriormente, serão 

especificadas apenas um subconjunto delas, a saber: Assinatura Digital, Criptografia, Marca 

d'Água, Metadados e Trilha de Auditoria. 

 

 

5.4.1 Assinatura Digital 

 

 

A assinatura digital, como o próprio nome diz, serve para assinar qualquer documento 

eletrônico. Tem validade jurídica inquestionável e equivale a uma assinatura de próprio 

punho. 

O Conselho Nacional de Arquivos (2011) explica que a “assinatura digital é uma 

sequência de bits que usa algoritmos específicos, chaves criptográficas e certificados digitais 

para autenticar a identidade do assinante e confirmar a integridade de um documento”. 

Os documentos arquivísticos tradicionais recebem carimbos e assinaturas manuscritas 

que validam sua autoria e autenticidade. Já os documentos arquivísticos digitais precisam 

ganhar essa mesma assinatura em formato digital, para que assim se tenha uma garantia de 

que não foram adulterados. Para Custódio, Dias e Rolt (2003) “o ato de assinar um 

documento estabelece um vínculo entre quem assina e o documento em si”. Tanto a assinatura 

manuscrita quanto a digital possuem a mesma finalidade: assegurar ao autor do documento 

que o mesmo não será violado sem que se tenha conhecimento disso. 

Como explica Monteiro (2007): 

O ato de assinar um documento no papel está efetivando a ligação entre a assinatura 

propriamente dita e a informação impressa no papel. Na assinatura manuscrita existe 

uma ligação entre a pessoa que assina e o documento [...]. Uma assinatura digital é 

um algoritmo de autenticação, que possibilita ao criador de um objeto unir ao objeto 

criado, um código que irá agir como assinatura. Esta assinatura confirma que o 
objeto não foi alterado, desde o ato de sua assinatura e permite identificar o 

assinante. (MONTEIRO, 2007)  

A respeito da autenticidade, Dorneles e Corrêa (2013) afirmam que: 

A assinatura digital é dotada de autenticidade, por garantir a identificação de quem 
enviou a mensagem, bem como caracteriza o não repúdio, uma vez que o remetente 
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da mensagem não poderá dizer que não foi ele quem escreveu aquela mensagem. 

(DORNELES; CORRÊA, 2013) 

Oliveira (2012) explica o funcionamento da assinatura digital, segundo ele: 

A pessoa que assina usa sua chave privada para criptografar uma mensagem 

conhecida, e o texto cifrado pode ser decifrado por qualquer um usando a chave 

pública desta pessoa, assim como uma assinatura em papel, consiste em um bloco de 

informação adicionado à mensagem que comprova a identidade do emissor, 

confirmando quem ele diz ser. O processo se baseia em uma inversão do sistema, 

onde o funcionamento da assinatura digital pode ser descrito como: o emissor cifra 

(ou seja, atesta autenticidade) a mensagem com sua chave privada e a envia, em um 

processo denominado de assinatura digital. Cada um que receber a mensagem 

deverá verificar a validade da assinatura digital, utilizando para isso a chave pública 

do emissor, reconhecendo de fato, que a mensagem não foi adulterada. Como a 

chave pública do emissor apenas decifra (ou seja, verifica a validade) mensagens 
cifradas com sua chave privada, obtém-se a garantia de autenticidade, integridade e 

não repudio da mensagem, o que é apoiado pela função hashing (algoritmo), pois se 

alguém modificar um bit do conteúdo da mensagem ou se outra pessoa assiná-la ao 

invés do próprio emissor, o sistema de verificação não irá reconhecer a assinatura 

digital dele como sendo válida. (OLIVEIRA, 2012)  

A assinatura digital verifica, de forma segura, a origem e integridade do documento 

arquivístico digital. Segundo o Conarq (2011), a assinatura digital possui atributos. São eles:  

a) ser única para cada documento, mesmo que o signatário seja o mesmo;  
b) comprovar a autoria do documento digital;  

c) possibilitar a verificação da integridade; 

d) assegurar ao destinatário o “não repúdio” do documento digital, uma vez que, a 

princípio, o emitente é a única pessoa que tem acesso à chave privada que gerou a 

assinatura. (CONARQ, 2011)  

É importante destacar que a assinatura digital, apesar de garantir a autenticidade do 

documento arquivístico digital, não garante sua autenticidade em longo prazo. Como aponta o 

InterPares (2007), “medidas de autenticação digital, como o uso de assinaturas digitais, 

garantem que os documentos arquivísticos são autênticos apenas quando recebidos e não 

podem ser repudiados; porém, tais medidas não asseguram que eles permanecerão autênticos 

depois disto”.  

 

 

5.4.2 Criptografia 

 

 

Uma das formas de impedir o acesso indevido a informações confidenciais é através 

da codificação ou cifragem da informação, conhecida como criptografia, fazendo com que 

apenas as pessoas às quais estas informações são destinadas, consigam compreendê-las. 

Conforme explica o Conselho Nacional de Arquivos (2011): 

Criptografia é um método de codificação de objetos digitais segundo um código 

secreto (chave), de modo que não possam ser apresentados de forma legível ou 
inteligível por uma aplicação e somente usuários autorizados sejam capazes de 

restabelecer sua forma original. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011) 
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O principal objetivo da Criptografia é prover uma comunicação segura, garantindo 

serviços básicos de autenticação, privacidade e integridade dos dados. Para isso faz uso de 

chaves, como aponta Trinta e Macêdo (1998): 

Do ponto de vista do usuário, as chaves de criptografia são similares as senhas de 

acesso a bancos e a sistema de acesso a computadores. Usando a senha correta, o 

usuário tem acesso aos serviços, em caso contrário, o acesso é negado. No caso da 

criptografia, o uso de chaves relaciona-se com o acesso ou não à informação cifrada. 

O usuário deve usar a chave correta para poder decifrar as mensagens. Tomando-se 

ainda a comparação aos sistemas de acesso a computadores, senhas dos serviços 

descritos acima podem possuir diferentes tamanhos, sendo que quanto maior for a 
senha de um usuário, mais segurança ela oferece. Assim como estas senhas, as 

chaves na criptografia também possuem diferentes tamanhos, e também seu grau de 

segurança está relacionado com sua extensão. Na criptografia moderna, as chaves 

são longas sequências de bits. Visto que um bit pode ter apenas dois valores, 0 ou 1, 

uma chave de três dígitos oferecerá 23 = 8 possíveis valores para a chave. Sendo 

assim, quanto maior for o tamanho da chave, maior será o grau de confidencialidade 

da mensagem. (TRINTA; MACÊDO 1998) 

Existem dois tipos de Criptografia: a Criptografia Simétrica e a Criptografia 

Assimétrica. A Criptografia Simétrica é a mais simples, possuindo duas chaves iguais que 

permanecem em segredo. Segundo Oliveira (2012) é: 

O modelo mais antigo de criptografia, em que a chave, isto é, o elemento que dá 

acesso à mensagem oculta trocada entre duas partes, é igual (simétrica) para ambas 
as partes e deve permanecer em segredo (privada). Tipicamente, esta chave é 

representada por uma senha, usada tanto pelo remetente para codificar a mensagem 

numa ponta, como pelo destinatário para decodificá-la na outra. (OLIVEIRA, 2012) 

A Criptografia Assimétrica é mais complexa porque faz uso de uma chave pública e 

uma chave privada. Como explica Oliveira (2012): 

Modelo de criptografia criado na década de 1970 – pelo matemático Clifford Cocks 

que trabalhava no serviço secreto inglês, o GCHQ – na qual cada parte envolvida na 
comunicação usa duas chaves diferentes (assimétricas) e complementares, uma 

privada e outra pública. Neste caso, as chaves não são apenas senhas, mas arquivos 

digitais mais complexos (que eventualmente até estão associados a uma senha). A 

chave pública pode ficar disponível para qualquer pessoa que queira se comunicar 

com outra de modo seguro, mas a chave privada deverá ficar em poder apenas de 

cada titular. É com a chave privada que o destinatário poderá decodificar uma 

mensagem que foi criptografada para ele com sua respectiva chave pública. Para 

entender o conceito, basta pensar num cadeado comum protegendo um determinado 

bem. A mensagem é este bem, e o cadeado, que pode ficar exposto, é a chave 

pública. Apenas quem tiver uma chave particular (privada) que consiga abrir o 

cadeado poderá acessar a mensagem. A principal vantagem deste método é a sua 

segurança, pois não é preciso (nem se deve) compartilhar a chave privada. Por outro 
lado, o tempo de processamento de mensagens com criptografia assimétrica é muitas 

vezes maior do que com criptografia simétrica, o que pode limitar seu uso em 

determinadas situações. (OLIVEIRA, 2012) 

 A criptografia fornece técnicas para codificar e decodificar dados, tais que os mesmos 

possam ser armazenados, transmitidos e recuperados sem sua alteração ou exposição. Além 

disso, apenas usuários detentores da chave criptográfica poderão acessar o documento 

arquivístico. Como explica Negreiros (2007): 

Sempre que um documento de arquivo tenha sido enviado ou recebido, sob forma 

criptografada, por uma aplicação de software que estabeleça ligação com um sistema 

eletrônico de gerenciamento de documentos arquivísticos, este tem de poder limitar 
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o acesso a esse documento de arquivo aos usuários que possuam a chave do código 

utilizado; e o sistema eletrônico de gerenciamento de documentos arquivísticos deve 

poder manter associado metadados a esse documento criptografado transmitido. 

(NEGREIROS, 2007) 

Em outras palavras, a criptografia pode ser usada como um meio efetivo de proteção 

de informações suscetíveis a ataques, estejam elas armazenadas em um computador ou sendo 

transmitidas pela rede. Porém, vale ressaltar que alguns fatores podem pôr em risco a 

criptografia, como, por exemplo, a perda da chave ou obsolescência de software. Conforme 

explica o Conselho Nacional de Arquivos (2011): 

É importante salientar que, no uso de criptografia em documentos que apresentam 

longa temporalidade, devem ser tomadas medidas administrativas para garantir a 

manutenção do sigilo e do acesso. Esses documentos não devem ser armazenados 

criptografados. Alguns fatores que põem em risco a criptografia no longo prazo são 

o comprometimento ou obsolescência da chave, indisponibilidade do portador da 

chave e evoluções tecnológicas. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011) 

Diante do que foi exposto, fica claro que a criptografia contribui para manter a 

autenticidade do documento arquivístico, porque, como aponta o Conselho Nacional de 

Arquivos (2011), a criptografia “é usada como mecanismo de apoio ao controle de acesso 

para reforçar o sigilo das informações”. Desse modo, como somente usuários autorizados 

podem acessar os dados, a autenticidade do documento arquivístico digital se mantém segura 

desde que sejam tomados os devidos cuidados para que sejam preservados ao longo do prazo, 

conforme recomendação do Conarq. 

 

 

5.4.3 Marca d'Água 

 

 

A marca d'água é um código identificador inserido num documento digital, serve para 

a identificação do autor e para determinar se o documento sofreu algum tipo de alteração. É 

usado para a garantia de autenticidade da imagem digital. De acordo com o Conselho 

Nacional de Arquivos (2011):  

Marcas d’água servem para marcar uma imagem digital com informação sobre sua 

proveniência e características, e são utilizadas para proteger a propriedade 
intelectual. As marcas d’água sobrepõem, no mapa de bits de uma imagem, um 

desenho complexo, visível ou invisível, que só pode ser suprimido mediante a 

utilização de um algoritmo ou de uma chave protegida. Tecnologias semelhantes 

podem ser aplicadas a sons e imagens em movimento digitalizadas. (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011) 

O aumento do tráfego de documentos digitais resultou num desafio em impedir a 

adulteração desses documentos. Como afirma Nunes (2008) é “importante desenvolver 

sistemas de proteção a direitos autorais e autenticação de conteúdo. A marca d'água digital é 
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uma alternativa para diminuir o problema”. Dependendo da medida em que permite 

alterações, a marca d'água é classificada em segura, robusta, semi-frágil e frágil. 

A marca d'água digital segura é caracterizada por resistir a manipulações maliciosas e 

não maliciosas. Como explica Nunes (2008): 

Esse é o tipo mais robusto e demandado. Essas marcas d'águas digitais são feitas 

para proteger direitos autorais e aplicações orientadas à segurança. Esse tipo de 

marca d'água digital precisa sobreviver a manipulações de vulto, sejam maliciosas 

ou não. Embora não seja impossível removê-las, o processo deve ser difícil. Caso a 

qualidade do documento recebido seja boa, a marca d’água segura deve ser passível 

de recuperação. Ou seja, admite-se a impossibilidade de recuperação somente no 

caso de grande degradação da qualidade. (NUNES, 2008) 

A marca d'água digital robusta é resistente somente a manipulações não-maliciosas. 

Como Nunes (2008) aponta, é: 

Feita para resistir a manipulações que não sejam maliciosas, esse tipo de marca tem 

menor demanda que o tipo seguro. As marcas d'água digitais robustas servem para 

aplicações em que seria improvável que alguém manipulasse o documento digital 

com o objetivo de extrair a marca d'água. (NUNES, 2008) 

A respeito da marca d'água digital semi-frágil, esta resiste apenas a algumas alterações 

moderadas. Como explica Nunes (2008) é feita “para resistir a um conjunto de manipulações 

limitado e bem específico, sendo que estas manipulações não são maliciosas e deixam o 

documento original praticamente intacto”. 

E a marca d'água digital frágil é sensível a qualquer modificação no documento e pode 

ser facilmente corrompida. Nunes (2008) afirma que: 

É feita para não resistir, uma marca d'água digital é considerada frágil se após uma 

pequena modificação no documento marcado a informação oculta é perdida. A perda 

de informação oculta pode ser global, se nenhum pedaço da marca d'água digital 

puder ser recuperado, ou local, se apenas parte da marca d'água foi danificada. 

(NUNES, 2008) 

A marca d'água também pode ser definida como privada e pública. A marca d'água 

digital é privada, como explica Nunes (2008), quando “somente pessoas autorizadas podem 

recuperá-las, ou seja, ela é criada para que seja praticamente impossível recuperá-la sem 

autorização”. E a marca d'água digital é pública, como expõe Nunes (2008), quando “a 

técnica usada para recuperá-la é de conhecimento público”. 

O Conselho Nacional de Arquivos (2011) apresenta os requisitos para um Sistema 

Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD) manter e recuperar as 

tecnologias de marca d'água. São eles:  

Ser capaz de recuperar informação contida em marcas d’água digitais; 

Ser capaz de armazenar documentos arquivísticos digitais que contenham marcas 

d’água digitais, assim como informação de apoio relacionada à marca d’água; 

Deve possuir arquitetura capaz de receber atualizações tecnológicas no que se refere 
à plataforma de geração e detecção de marca d’água digital. (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011) 
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Diante do valor histórico e probatório dos documentos de arquivo, manter esses 

documentos protegidos é fundamental. A marca d’água digital pode se mostrar uma eficiente 

abordagem tanto para proteção, quanto para a garantia de autenticidade dos documentos 

arquivísticos digitais.     

 

 

5.4.4 Metadados 

 

 

Os Metadados, que podem ser definidos como: dados a respeito de dados, visam 

apoiar e facilitar a retenção em longo prazo da informação digital. O Conselho Nacional de 

Arquivos (2011) define metadados como “dados estruturados que descrevem e permitem 

encontrar, gerenciar, compreender e/ou preservar documentos arquivísticos ao longo do 

tempo”. 

Para Rondinelli (2002) “o termo metadado foi cunhado pela tecnologia da informação 

para designar as informações necessárias para dar significado aos dados armazenados num 

sistema de computador”. 

O termo metadado pode ser bastante impreciso, para Ikematu (2001) “sua própria 

definição não é um consenso, gerando alguma confusão”. O autor apresenta algumas 

definições: 

Metadados são dados que descrevem atributos de um recurso. Eles suportam um 

número de funções: localização, descoberta, documentação, avaliação, seleção, etc. 

Metadados fornecem o contexto para entender os dados através do tempo. 

Metadado é dado associado com objetos que ajuda seus usuários potenciais a ter 

vantagem completa do conhecimento de sua existência ou características. 

Metadado é o instrumental para transformar dados brutos em conhecimento. 

(IKEMATU, 2001) 

Os metadados podem ser diferenciados em duas categorias, como explica MacNeil 

(2000): 

A primeira categoria, metadados do sistema eletrônico, consiste em dados que 

descrevem o sistema operacional, o programa que gera os documentos, a localização 

física dos documentos no sistema eletrônico (...) A segunda categoria, metadados 

dos documentos, por outro lado, consiste em dados que colocam o documento dentro 

do seu contexto documentário e administrativo no momento da sua criação (...) Em 

alguns sistemas eletrônicos, tais dados são armazenados no dicionário de dados; em 

outros são reunidos num perfil do documento anexado ao documento arquivístico. 
(MACNEIL, 2000) 

Segundo Sayão (2010), os metadados podem ser divididos em três tipos: descritivos, 

estruturais e administrativos. O autor explica: 
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Metadados descritivos: é a face mais conhecida dos metadados, são eles que 

descrevem um recurso com o propósito de descoberta e identificação; podem incluir 

elementos tais como título, autor, resumo, palavras-chave e identificador persistente. 

Metadados estruturais: são informações que documentam como os recursos 

complexos, compostos por vários elementos, devem ser recompostos e ordenados. 

Por exemplo, como as páginas de um livro, digitalizadas separadamente, são 

vinculadas entre si e ordenadas para formar um capítulo. 

Metadados administrativos: fornecem informações que apoiam os processos de 

gestão do ciclo de vida dos recursos informacionais. Incluem, por exemplo, 

informações sobre como e quando o recurso foi criado e a razão da sua criação. 

Nessa categoria, estão metadados técnicos que explicitam as especificidades e 
dependências técnicas do recurso; inclui também os metadados voltados para apoio 

à gestão dos direitos relacionados ao recurso.  (SAYÃO, 2010) 

Um padrão de metadados pode ser explicado, de acordo com Barreto (1999), como: 

Um conjunto de elementos descritores que segue um determinado modelo de dados 

com o objetivo de descrever recursos de um domínio específico. Podemos entender 

como um modelo de dados um conjunto de conceitos e regras. (BARRETO, 1999) 

O Conselho Nacional de Arquivos (2011) indica os metadados obrigatórios e opcionais 

estabelecidos para a estrutura de um Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de 

Documentos (SIGAD), são eles: 

Os metadados obrigatórios são:  

Nome do arquivo digital;  

Número identificador atribuído pelo sistema;  

Data de produção;  

Data e hora de transmissão e recebimento;  

Data e hora da captura;  
Título ou descrição abreviada;  

Classificação de acordo com o plano ou código de classificação;  

Prazos de guarda;  

Autor (pessoa física ou jurídica); 

Redator (se diferente do autor); 

Originador; 

Destinatário (e respectivo cargo);  

Nome do setor responsável pela execução da ação contida no documento;  

Indicação de anotação;  

Indicação de anexos;  

Indicação de versão;  
Restrição de acesso;  

Registro das migrações e data em que ocorreram.  

Os metadados opcionais se referem a informações mais detalhadas sobre o 

documento, tais como:  

Espécie/tipo/gênero documental; 

Associações a documentos diferentes que podem estar relacionados pelo fato de 

registrarem a mesma atividade ou se referirem à mesma pessoa ou situação;  

Formato e software (nome e versão) em que o documento foi produzido ou 

capturado;  

Máscaras de formatação (templates) necessárias para interpretar a estrutura do 

documento;  

Assunto/descritor (diferentes do já estabelecido no código de classificação);  
Localização física;   

Outros que se julgarem necessários. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 

2011) 

Existem vários padrões de metadados, dentre eles o mais comum e usado é o Dublin 

Core (DC). E há padrões mais complexos e sofisticados como o Metadata Encoding and 

Transmission Standard (METS).  
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O padrão DC é o mais conhecido e foi criado com a finalidade de tratar recursos da 

Web. Grácio e Fadel (2009) o definem: 

O padrão de metadados DC é um conjunto de quinze elementos que se caracteriza: 

pela simplicidade no entendimento semântico de seus elementos; pela 

interoperabilidade; por um consenso internacional, devido à participação de muitos 

países no projeto; pela extensibilidade, ou seja, permite que novos elementos 

possam ser acrescentados para atender a uma necessidade de descrição de um 
determinado recurso; pela sua flexibilidade, pois seus elementos são opcionais, 

podem ser repetidos se necessário, e modificáveis utilizando-se de qualificadores. 

Os elementos do padrão de metadados DC são os seguintes:  

1. Título: um nome dado para o recurso.  

2. Autor: uma entidade ou pessoa responsável pelo conteúdo do recurso.  

3. Assunto: o tema (objeto ou ponto principal) do conteúdo do recurso.  

4. Descrição: um relato do conteúdo do recurso.  

5. Editor: uma entidade responsável por tornar o recurso disponível  

6. Colaborador: uma entidade responsável por fazer contribuições para o conteúdo 

do recurso.  

7. Data: uma data associada com um evento no ciclo de vida do recurso.  
8. Tipo: a natureza ou a espécie do conteúdo do recurso.  

9. Formato: a manifestação física ou digital do recurso.  

10. Identificador: uma referência não ambígua para o recurso dentro de um dado 

contexto.  

11. Fonte: uma referência para o recurso do qual o presente recurso é derivado.  

12. Língua: uma língua do conteúdo intelectual do recurso.  

13. Relação: uma referência para o recurso relacionado, como versão de um 

trabalho, tradução de um trabalho ou parte de um trabalho.  

14. Cobertura: o âmbito do conteúdo do recurso.  

15. Direitos: informações sobre direitos do recurso. (GRÁCIO; FADEL, 2009) 

Para facilitar o gerenciamento dos metadados e preservar a informação digital, por 

iniciativa da Library of Congress foi criado o padrão Metadata Encoding and Transmission 

Standard (METS). Grácio e Fadel (2009) explicam o METS:  

Utilizando o formato Extensible Markup Language (XML), o METS oferece um 

padrão para codificação de metadados descritivos, administrativos e estruturais, 

tanto para a gestão de objetos de bibliotecas digitais num repositório como para a 

troca desses objetos entre repositórios (ou entre repositórios e os seus utilizadores). 

(GRÁCIO; FADEL, 2009) 

Para cuidar de questões referentes a metadados de preservação foi criado um grupo de 

trabalho chamado PREMIS (Preservation Metadata: Implementation Strategies), que montou 

um dicionário de dados chamado PREMIS Data Dictionary. De acordo com Sayão (2010): 

O dicionário PREMIS não define todos os elementos possíveis de metadados de 

preservação, ele se concentra no núcleo básico de elementos que os repositórios 
precisam compreender para apoiar a preservação de longo prazo; esse núcleo é 

chamado de metadados essenciais (SAYÃO, 2010) 

Sayão (2010) explica que o PREMIS foi desenvolvido “com o objetivo de detalhar os 

aspectos práticos de implementação dos metadados de preservação no contexto de sistemas de 

preservação digital”. Outra questão fundamental na execução de metadados de preservação, 

diz respeito ao OAIS Information. Sayão (2010) explica: 

O modelo de referência OAIS é uma infraestrutura conceitual que descreve o 

ambiente, as interfaces externas, os componentes funcionais e os objetos de 

informação, associados com um sistema responsável pela preservação de longo 

prazo de materiais digitais. O modelo é uma tentativa de oferecer uma infraestrutura 
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comum que pode ser usada para se compreender melhor os desafios que os 

repositórios precisam enfrentar; define também uma linguagem comum de alto nível 

que serve de instrumento para facilitar a discussão entre as diferentes comunidades 

interessadas no problema de preservação digital. (SAYÃO, 2010)  

Duranti (2009) afirma que um documento arquivístico autêntico “é aquele que 

preserva a mesma identidade que tinha quando gerado pela primeira vez”. Os metadados 

cumprem a função de garantir que o documento arquivístico digital mantenha sua 

autenticidade, assegurando seu valor probatório legal. Como aponta Lopez (2004): 

O metadado representa uma grande inovação teórica, não apenas na medida em que 

o documento passa a ter mais independência de seu suporte físico - desde que a 

informação e os códigos de autenticidade legais sejam garantidos -, mas por ser um 

documento virtual que se remete a outros documentos virtuais, garantido-lhes a 

fidedignidade e a autenticidade. Como pode ser depreendido, o metadado já nasce 

com sinais de validação bem definidos - aceitos, juridicamente, pela sociedade - para 
preservar o valor probatório dos demais documentos virtuais. A dimensão legal dos 

documentos eletrônicos, asseverada pelos metadados, não pode ser jamais esquecida 

nos processos de informatização arquivística. Do contrário, corre-se o risco de 

construir uma enorme base de informações digitais verídicas, porém 

irremediavelmente carentes de autenticidade e, portanto, com valor probatório nulo. 

(LOPEZ, 2004) 

Os metadados têm a capacidade de modificar as relações entre o documento 

arquivístico, seu conteúdo e seu suporte. Por isso, manter os metadados preservados é 

fundamental, como Rondinelli (2002) explica: 

Trata-se de um importante elemento de autenticidade para o documento eletrônico, 

uma vez que descreve como a informação foi registrada. O metadado mapeia as 

relações administrativa e documentária de um documento eletrônico dentro do 
sistema de gerenciamento, durante o seu ciclo vital, fornecendo parte do contexto e 

da estrutura desse documento e, portanto, deve ser preservado. (RONDINELLI, 

2002) 

Diante do que foi exposto, fica claro a importância dos metadados como uma eficiente 

abordagem, não só para garantir a permanência do valor probatório do arquivo digital, como 

também para assegurar a autenticidade dos documentos arquivísticos digitais.  

 

 

5.4.5 Trilha de Auditoria 

 

 

A trilha de auditoria é uma medida de segurança cuja finalidade é averiguar a 

ocorrência de acesso e uso indevido dos documentos arquivísticos digitais. Segundo o 

Conselho Nacional de Arquivos (2011): 

A trilha de auditoria consiste num histórico de todas as intervenções, ou tentativas de 

intervenção, feitas no documento e no próprio SIGAD. Nesse sentido, é também um 

metadado sobre os documentos arquivísticos digitais e informa sobre sua 

autenticidade. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011) 
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Existem atividades que um Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de 

Documentos (SIGAD) deve ser capaz de registrar na trilha de auditoria. De acordo com o 

Conselho Nacional de Arquivos (2011), são elas: 

• data e hora da captura de todos os documentos;  

• responsável pela captura;  

• reclassificação, desclassificação ou redução do grau de sigilo de um documento ou 

dossiê/processo, com a classificação inicial e final.  

• qualquer alteração na tabela de temporalidade e destinação de documentos;  

• qualquer ação de reavaliação de documentos;  

• qualquer alteração nos metadados associados a classes, dossiês/ processos ou 
documentos;  

• data e hora de produção, aditamento e eliminação de metadados;  

• alterações efetuadas nas permissões de acesso que afetem um dossiê/processo, 

documento ou usuário;  

• ações de exportação e importação envolvendo os documentos;  

• tentativas de exportação (inclusive para backup) e importação (inclusive restore);  

• usuário, data e hora de acesso ou tentativa de acesso a documentos e ao SIGAD;  

• tentativas de acesso negado a qualquer documento;  

• ações de eliminação de qualquer documento e seus metadados;  

• infrações cometidas contra mecanismos de controle de acesso;  

• mudanças no relógio gerador de carimbos de tempo;  

• todas as ações administrativas sobre os atributos de segurança (papéis, grupos, 
permissões etc.);  

• todas as ações administrativas sobre dados de usuários (cadastro, ativação, 

bloqueio, atualização de dados e permissões, troca de senha etc.);  

• todos os eventos de administração e manutenção das trilhas de auditoria (alarmes, 

cópias, configuração de parâmetros etc.). (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2011) 

É função da trilha de auditoria registrar o uso e fluxo de cada documento arquivístico 

dentro do SIGAD, como explica o Conselho Nacional de Arquivos (2011): 

A trilha de auditoria deve registrar o movimento e o uso dos documentos 

arquivísticos dentro de um SIGAD (captura, registro, classificação, indexação, 

arquivamento, armazenamento, recuperação da informação, acesso e uso, 

preservação e destinação), informando quem operou, a data e a hora, e as ações 

realizadas. A trilha de auditoria tem o objetivo de fornecer informações sobre o 

cumprimento das políticas e regras da gestão arquivística de documentos do órgão 

ou entidade, e serve para:  

• identificar os autores de cada operação realizada nos documentos;  

• prevenir a perda de documentos;  

• monitorar todas as operações realizadas no SIGAD;  

• garantir a segurança e a integridade do SIGAD.  
No caso de procedimentos que exijam prazo a ser cumprido pelo órgão ou entidade, 

devem ser implementadas ações de rastreamento, de forma a:  

• determinar os passos a serem dados em resposta às atividades ou ações registradas 

no documento;  

• atribuir a uma pessoa a responsabilidade por cada ação;  

• registrar a data em que uma ação deve ser executada e a data em que ocorreu. 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011) 

Além disso, como aponta o Conselho Nacional de Arquivos (2011), o SIGAD “tem 

que registrar, em cada evento auditado, informações sobre a identidade do usuário, desde que 

essa identificação esteja de acordo com a política de privacidade da organização e a legislação 

vigente”. 
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O Conselho Nacional de Arquivos (2011) apresenta alguns outros requisitos para um 

Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documento fazer uso da trilha de auditoria, 

dentre eles: 

Permitir apenas ao administrador e ao auditor a leitura das trilhas de auditoria. 

Assegurar que as informações da trilha de auditoria estejam disponíveis para 

inspeção, a fim de que uma ocorrência específica possa ser identificada e todas as 

informações correspondentes sejam claras e compreensíveis. 

Possuir mecanismos para realização de buscas nos eventos das trilhas de auditoria. 

Para facilitar a visualização do relatório, os resultados podem ser apresentados de 

modo ordenado, mas essa ordenação não pode alterar os dados incluídos na trilha. 
Ser capaz de impedir qualquer modificação na trilha de auditoria. 

Ser capaz de aplicar um conjunto de regras na monitoração de eventos auditados e, 

com base nelas, indicar a possível violação da segurança. (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011) 

A trilha de auditoria se mostra uma abordagem capaz de proporcionar proteção contra 

as principais ameaças e vulnerabilidades que afetam os documentos arquivísticos digitais. Por 

impedir o uso indevido e monitorar os documentos de arquivo digitais é capaz de manter a 

autenticidade dos mesmos. 

 

 

6 SISTEMATIZAÇÃO DE ABORDAGENS PARA AUTENTICIDADE DO 

DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO DIGITAL 

 

 

A autenticidade de um documento arquivístico está diretamente relacionada com o 

modo em que esse documento é transmitido, protegido e preservado. No que diz respeito ao 

documento arquivístico digital, o maior desafio está em produzir, manter e preservar 

documentos autênticos e confiáveis.  

Os documentos de arquivo em meio digital possuem aspectos que podem dificultar a 

garantia de sua autenticidade, bem como afetar seu valor histórico e probatório. É 

imprescindível que, para se manter autênticos, haja o controle tanto da transmissão quanto da 

preservação desses documentos.  

As abordagens para garantir a autenticidade do documento arquivístico digital, 

apresentadas neste trabalho, auxiliam na criação, manutenção, transmissão e proteção de 

documentos arquivísticos autênticos e confiáveis. Afim de sistematizar as abordagens 

estudadas nesta pesquisa, segue o quadro abaixo: 
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               Quadro 2: Sistematização de Abordagens Para Autenticidade do Documento Arquivístico Digital 

Aspecto Abordagem Referência Bibliográfica 

Ser aquilo que pretende ser. Metadados 

  
Metadados administrativos fornecem informações sobre o documento, tais 

como: 

- Data de criação. 

- Como foi criado. 
- Razão de criação. 

 

Ref: SAYÃO (2010). 

Ter sido produzido ou 

enviado pelo alegado 

produtor ou remetente. 

Assinatura Digital 

 

- Identifica o produtor/remetente. 

- Não permite que o produtor ou remetente da mensagem negue a 
participação na criação ou envio do documento. 

 

Ref: DORNELES; CORRÊA (2013). 

Marca d’Água 

 

- Informa a proveniência e características do documento. 

- Identifica o autor do documento. 
 

Ref: CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS (2011). 

Metadados 

 

- Explicam como a informação foi registrada. 
- Fornecem contexto e estrutura do documento. 

- Apresentam os nomes das pessoas responsáveis pela produção do 

documento. 
 

Ref: RONDINELLI (2002). 

SAYÃO (2010). 

Trilha de Auditoria 

 

- Identifica os autores de cada intervenção feita no documento. 

- Registra as ações realizadas no documento. 
 

Ref: CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVO (2011). 
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Ter sido produzido ou 

enviado no alegado momento 

de produção ou envio. 

Metadados 

 

- Informam quando o documento foi produzido. 

- Permitem ao usuário conhecimento sobre a existência e características do 

documento. 
 

Ref: IKEMATU (2001). 

SAYÃO (2010). 

Trilha de Auditoria 

 

- Registra o movimento e uso dos documentos. 

- Informa data e hora de criação do documento. 

- Monitora todas as ações feitas com o documento. 
 

Ref: CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS (2011). 

Ter conteúdo estável e forma 

fixa, e estar fixada em uma 

mídia estável. 

Assinatura Digital 

 

- Autentifica o documento confirmando que o mesmo não foi alterado 
desde o ato de sua assinatura. 

- Garante que o documento não seja violado sem que o autor tenha 

conhecimento disso. 
 

Ref: CUSTÓDIO; DIAS; ROLT (2003). 

MONTEIRO (2007). 

Trilha de Auditoria 

 
- Informa sobre todas as intervenções ou tentativas de intervenção no 

documento arquivístico. 

- Registra tentativas de exportação e importação do documento. 
- Monitora todas as ações feitas no documento. 

 

 Ref: CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVO (2011) 
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Ter ao menos três pessoas 

envolvidas em sua criação: o 

autor, o destinatário e o 

redator. 

Metadados 

 

- Identificam o autor do documento. 

- Apontam o redator do documento. 

- Indicam o nome da pessoa física ou jurídica que recebe o documento. 
 

Ref: CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS (2011) 

GRÁCIO; FADEL (2009) 
SAYÃO (2010) 

Ter contexto identificável. Metadados 

 

- Colocam o documento dentro do seu contexto documentário e 

administrativo no momento de sua produção. 
- Proporcionam o contexto para entender os dados através do tempo. 

 

Ref: IKEMATU (2001) 
MACNEIL (2000) 

Manter a mesma identidade 

de quando foi criado. 

Marca d’Água 

 

- Marca o documento com informações sobre sua proveniência e 

característica. 
 

Ref: CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVO (2011) 

Metadados 

 
- Possibilitam ao usuário o conhecimento da existência e características do 

documento. 

- Descrevem como a informação foi registrada. 
- Fornecem contexto e estrutura dos documentos. 

 

Ref: IKEMATU (2001) 

RONDINELLI (2002) 

Trilha de Auditoria 

 

- Averigua o acesso e uso dos documentos arquivísticos. 

- Informa as atividades relacionadas ao documento. 
- Garante a segurança e integridade dos documentos. 

 

Ref: CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVO (2011) 

                Fonte: Elaborado pela autora 
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Cada aspecto abordado na sistematização acima são qualidades que um documento 

arquivístico digital deve possuir, desse modo é importante que as abordagens sejam capazes 

de atender as necessidades desses aspectos. 

O primeiro aspecto apresentado, ser aquilo que pretende ser, diz respeito ao fato de o 

documento arquivístico digital ter todas as características que aquele determinado documento 

tem que ter. O documento precisa apresentar elementos que garantam que foram produzidos 

de acordo com os procedimentos administrativos estabelecidos. A abordagem Metadados 

atende as exigências deste aspecto, uma vez que informa a data em que o documento foi 

criado, de que maneira se deu a criação e a motivação para a concepção daquele documento 

arquivístico digital. 

O segundo aspecto, ter sido produzido ou enviado pelo alegado produtor ou remetente, 

refere-se a segurança de que o autor ou remetente do documento arquivístico digital seja de 

fato aquele mencionado. A abordagem Assinatura Digital contribui para esse aspecto, pois 

além de identificar quem é o produtor ou remetente do documento, impede que o mesmo 

negue sua participação na criação ou envio do documento.  

Outras abordagens além da Assinatura Digital sustentam esse aspecto, como a Marca 

d’Água, Metadados e Trilha de Auditoria. A Marca d’Água atua informando a procedência e 

autoria do documento. Os Metadados contribuem informando de que modo a informação foi 

registrada, o contexto da criação do documento e identificando o nome das pessoas 

responsáveis pela criação do documento arquivístico digital. Em relação à abordagem Trilha 

de Auditoria, esta contribui para o aspecto uma vez que identifica os autores de cada ação 

realizada no documento digital e registra essa intervenção. 

O terceiro aspecto, ter sido produzido ou enviado no alegado momento de produção ou 

envio, concerne à veracidade da data de criação ou envio do documento. As abordagens 

Metadados e Trilha de Auditoria auxiliam esse aspecto. A primeira permitindo descrever o 

momento de criação e características do documento. A segunda registrando e permitindo 

monitorar as ações feitas no documento, como seu uso, e fornecendo data e hora de criação do 

mesmo. 

O quarto aspecto, ter conteúdo estável e forma fixa, e estar fixada em uma mídia 

estável, diz muito a respeito da autenticidade do documento arquivístico digital. Conteúdo 

estável refere-se à inalteração do conteúdo do documento ao longo do tempo, as informações 

registradas no mesmo não podem ser alteradas. E forma fixa é a preservação da apresentação 

que o documento tinha no momento em que foi criado e salvo pela primeira vez. As 

abordagens que atendem aos requisitos desse aspecto são Assinatura Digital e Trilha de 
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Auditoria. A Assinatura Digital confirma que o documento não foi alterado desde o momento 

de sua assinatura e impede que o mesmo seja violado sem que o autor tenha conhecimento 

disso. E a Trilha de Auditoria informa sobre todas as tentativas de intervenção no documento, 

monitorando as ações feitas sobre o mesmo e registrando tentativas de exportação e 

importação. 

O quinto aspecto, ter ao menos três pessoas envolvidas em sua criação: o autor, o 

destinatário e o redator, tem suas exigências cumpridas pela abordagem Metadados. Visto que 

Metadados podem ser utilizados para descrever o nome do autor, destinatário e redator 

envolvidos na criação do documento arquivístico digital. 

O sexto aspecto, ter contexto identificável, abrange as circunstâncias de criação do 

documento arquivístico digital. A abordagem Metadados contempla esse aspecto porque 

permite descrever o documento dentro do seu contexto administrativo no momento em que foi 

criado, de forma a facilitar o seu entendimento no decorrer do tempo. 

O último aspecto, manter a mesma identidade de quando foi criado, refere-se a 

conservação das características externas e internas do documento arquivístico digital. Esse 

aspecto tem suas necessidades atendidas pelas abordagens Marca d’Água, Metadados e Trilha 

de Auditoria. A Marca d’Água fornece conhecimento sobre proveniência e características do 

documento. Os Metadados informam sobre características, como a informação foi registrada 

nos documentos, a estrutura e o contexto. A Trilha de Auditoria, por sua vez, verifica o acesso 

e uso dos documentos, informando as ações realizadas nos mesmos e garantindo sua 

segurança e integridade. 

As abordagens apresentadas neste trabalho, em um dado momento, são capazes de 

declarar a autenticidade do documento arquivístico digital. Porém, vale ressaltar, que a 

presunção da autenticidade dos documentos arquivísticos digitais está diretamente relacionada 

com o ambiente de produção, manutenção e preservação desses documentos. 

Desse modo, um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos idôneo e 

confiável oferece um alto grau de presunção de autenticidade de documentos. É importante 

que, além dessas abordagens demonstrarem eficiência no que propõem, a entidade produtora 

e/ou custodiadora desses documentos arquivísticos digitais demonstre competência, 

capacidade e conhecimento no gerenciamento desses documentos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O encorajamento para a escolha do tema abordado nesta pesquisa tem por base a 

crescente produção de documentos arquivísticos em formato digital. Os avanços tecnológicos 

incentivaram a criação desse tipo de documento, uma vez que a tecnologia facilitou a 

organização, armazenamento e transmissão dos documentos arquivísticos. 

Por registrarem as atividades das instituições e por seu valor probatório e 

informacional, surge a preocupação com a autenticidade desses documentos arquivísticos 

dentro desse contexto digital. Os avanços tecnológicos ao mesmo tempo que auxiliam na 

gestão desses documentos, trazem à tona um preocupante problema arquivístico: a segurança 

dos documentos arquivísticos digitais. 

A autenticidade dos documentos digitais arquivísticos só pode ser mantida se os 

mesmos estiverem seguros, a adversidade está nos sistemas e suportes que acabam se 

mostrando instáveis. Há também o fato de que o acesso aos documentos digitais depende de 

máquinas que estão suscetíveis à obsolescência tecnológica, a qual promove o impedimento 

de que o documento digital seja lido e, em conseguinte, a perda dos dados.  

A pesquisa atingiu cada um dos objetivos propostos, tanto o geral quanto os 

específicos, sendo o objetivo principal fazer o levantamento e estudo de abordagens capazes 

de assegurar a autenticidade de documentos arquivísticos no meio digital. As abordagens 

escolhidas e sistematizadas neste levantamento possuem cada uma suas especificidades, 

vantagens e desvantagens.  

Houve uma certa dificuldade para fazer a pesquisa, uma vez que não há muitas fontes 

em português voltadas especificamente para os problemas com a autenticidade do documento 

arquivístico em meio digital ou tratando das abordagens de forma a focar na qualidade de 

autenticidade. Esse estudo reuniu um conjunto de informações a respeito do tema e pode 

contribuir como fonte para outros trabalhos futuros que ampliem o conhecimento sobre as 

abordagens capazes de proteger o documento arquivístico digital. 

Para finalizar, pela análise das características que um documento arquivístico digital 

autêntico deve possuir, pode-se concluir que Metadados é uma abordagem bastante relevante 

para garantia de autenticidade, uma vez que contribui para quase todos os aspectos que 

determinam a autenticidade de um documento arquivístico digital.  
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