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“Não há notícia histórica sem documentos, pois 

se dos fatos históricos não foram registrados 

documentos, gravados ou escritos, aqueles fatos 

perderam-se”. 

(Le Goff) 



 

RESUMO 

Este trabalho aborda os acervos sonoros e sua preservação do ponto de vista arquivístico. São 

apresentados alguns conceitos básicos da Arquivologia como o de documentos, documentos 

especiais, documentos sonoros, preservação e conservação de documentos. Analisa alguns 

problemas com a degradação dos suportes documentais sonoros. Por fim são apresentados 

alguns métodos e ações preventivas eficazes à preservação dos documentos sonoros afim de 

prolongar a sua vida útil. 

 

Palavras-chave: Preservação de documentos. Documentos especiais. Documentos sonoros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This academic work approaches audio collections and its preservation by the archivistic 

perspective. Some basic definitions of Archiving are presented, such as documents, special 

documents, audio documents, preservation and conservation of documents. The work 

analyzes some issues such as degradation of audio document's supports. At last some effective 

methods and preventive actions to preserve audio documents aiming to extend its lifetime are 

presented. 

 

Keywords: Documents preservation. Special documents. Audio documents. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente estudo aborda a preservação e a conservação dos registros sonoros. 

Os registros ou arquivos sonoros precisam de cuidados como qualquer outro tipo de 

arquivo, além de ser um acervo cujo suporte requer um tratamento mais específico. 

Considerando que os arquivos sonoros tem uma grande importância, porque eles 

carregam consigo uma carga histórica, artística e também podem fazer parte, por exemplo, da 

memória de uma instituição, seja ela pública ou privada, ou de uma pessoa ou personalidade. 

Estes arquivos ou registros podem ser: uma música, um programa de rádio, um 

pronunciamento político, um depoimento, uma entrevista, gravações telefônicas e de áudio 

que gerem interesse para profissionais de diversas áreas, como radialistas, músicos, 

produtores, artistas, políticos, autoridades, e obviamente profissionais da informação como 

arquivistas. 

Devido a essa importância, seu tratamento e sua guarda não podem ser feitos de forma 

negligenciada, sem os devidos cuidados e precauções. Para que esses registros possam 

continuar a carregar o seu valor e conteúdo, e para que essa informação armazenada possa ser 

acessada e recuperada quando for necessário devem ser preservados e conservados, e também 

devem fazer parte e obedecerem às normas de uma gestão de documentos. 

Justifica-se esse tema, por se tratar de preservação de documentos especiais, 

direcionada para os registros sonoros, pelo fato de ser um tema muito importante para a 

arquivística e também por motivos pessoais e particulares, que são: 

 Normalmente este tipo de assunto, os documentos especiais, não são aprofundados 

durante o curso de Arquivologia, mas fazem parte da área arquivística. 

 Por outro lado torna-se essencial para profissionais ligados à música, as diferentes 

formas em que os acervos sonoros podem ser armazenados e preservados a fim de que 

tenham uma vida útil muito maior, qualquer que seja o suporte físico. 

 No entanto percebe-se que a produção bibliográfica sobre este assunto é muito 

escassa, limitando-se a poucos manuais, catálogos, capítulos de livros, estudos de 

casos e comunicações científicas, o que trouxe motivação pelo tema. 

O objetivo geral deste trabalho é analisar, em um estudo mais aprofundado sobre a 

preservação aplicada a documentos especiais, neste caso, os documentos fonográficos ou 

registros sonoros, procurando apresentar formas de prolongar a sua vida útil, para que a 

informação seja acessada e recuperada facilmente. 
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Os objetivos específicos deste trabalho são o aprofundamento teórico e prático sobre 

preservação de documentos, especialmente os arquivos sonoros, a partir de um levantamento 

de fontes e referências de autores da área de preservação de documentos sonoros; Identificar 

algumas causas da deterioração desses acervos; Aplicar os conceitos de preservação 

arquivística nos acervos sonoros em seus variados suportes. 

A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica na literatura da área, com base em 

publicações, livros e periódicos, sites especializados e trabalhos realizados por professores e 

profissionais da área de preservação documental. 

O Presente trabalho será dividido em cinco capítulos: 

O primeiro é a introdução, apresentando justificativa, objetivos e metodologia; 

O segundo capítulo aborda os conceitos de arquivo e documento, bem como um pouco 

de suas histórias, documentos de arquivo e documentos especiais. 

O terceiro capítulo conceitua o documento sonoro, suas especificidades bem como os 

seus suportes; 

O quarto capítulo trata da preservação destinada a documentos de forma geral; 

O quinto capítulo trata da preservação de documentos direcionada para os documentos 

ou registros sonoros que é o tema deste trabalho;  

O sexto capítulo finaliza o estudo através das considerações finais. 
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2 ARQUIVO E DOCUMENTO, UMA REVISITAÇÃO A CONCEITOS 

Neste capítulo, antes do tema preservação ser abordado, serão revisitados conceitos 

importantíssimos, como os de arquivo, de documentos, documentos especiais, documentos de 

arquivo, que são a base da Arquivologia e da arquivística, para que haja uma compreensão 

maior à preservação de documentos sonoros. 

Antes de entrar nos conceitos de arquivo e documento é importante apresentar de 

maneira superficial os conceitos de arquivologia e arquivística, embora as duas palavras sejam 

consideradas sinônimos. 

De acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p. 37), arquivologia é: ―disciplina que estuda as funções do arquivo e os 

princípios e técnicas a serem observados na produção, organização, guarda, preservação e 

utilização dos arquivos‖. 

A arquivística, embora não tenha uma definição específica no Dicionário de 

Terminologia Arquivística do Arquivo Nacional de 2005, é considerada um sinônimo de 

Arquivologia por profissionais da área de arquivo e como sendo uma ciência, uma disciplina, 

uma doutrina, que objetiva gerenciar todas as informações que possam ser registradas em 

documentos de arquivo. 

A arquivística teve sua origem com a publicação do Manual dos holandeses, e 

segundo o Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia se constitui em: ―Princípios e 

técnicas que devem ser seguidos na constituição, organização, gerência, desenvolvimento e 

utilização de arquivos. Inclui aspectos legais e regulamentares dos arquivos; administração de 

arquivos.‖ (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 24). 

Arquivologia segundo Cunha e Cavalcanti (2008, p. 30) é a ―disciplina que tem por 

objeto o conhecimento dos arquivos e dos princípios e técnicas a serem observados na sua 

constituição, organização, desenvolvimento e sua utilização.‖. 

A partir das conceituações acima, pode-se perceber que a arquivística é vista como 

uma disciplina auxiliar da Administração e que Arquivologia é uma nomenclatura mais usada 

por teóricos brasileiros e ligada a questões teóricas voltadas para a organização dos arquivos. 

Porém caminham juntas e podem ser consideradas sinônimos, por isso serão utilizadas como 

tal. 
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2.1 CONCEITOS DE ARQUIVO 

Entende-se arquivo como a base de estudo para a Arquivologia e arquivística. 

Segundo o Dicionário de Terminologia Arquivística (CAMARGO; BELLOTTO, 1996) são: 

―Os conjuntos de documentos que independentes de sua natureza ou suporte físico são 

reunidos por acumulação natural, por pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, no 

exercício de suas atividades‖. 

A humanidade ao longo de sua evolução com o intuito de registrar suas informações e 

experiências de vida em diversas áreas, provocou um aumento exponencial em sua produção 

documental. Assim a definição do termo ―arquivo‖ também passou por diversas 

transformações acompanhando essa evolução, sendo então um retrato da cultura da sociedade 

que os gerou, mudando também sua conceituação e evoluindo ao longo dos tempos. 

Vejamos algumas definições de arquivo segundo o Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 27), arquivo pode ser: 

 Primeira definição: ―Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma 

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

atividades, independente da natureza dos suportes‖. 

 Segunda definição: ―Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, 

processamento técnico, a conservação e o acesso a documentos‖. 

 Terceira definição: ―Instalações onde funcionam arquivos‖. 

 Quarta definição: ―Móvel destinado à guarda de documentos‖. 

No entanto, em alguns países do mundo segundo Rondinelli (2011, p. 196-198), os 

conceitos de arquivo compreendem: 

 Cuba: ―conjunto de documentos produzidos e/ou acumulados por uma pessoa ou 

entidade‖ (RONDINELLI, 2011, p. 196-198); 

 México: 

 

Conjunto orgânico de informação independemente de suas características, forma ou 

suporte material em que se encontra, produzido ou recebido por uma pessoa jurídica, 

singular ou coletiva, ou por um organismo público ou privado no exercício de suas 

atividades e conservado, especialmente em uma instituição que tem como finalidade 

o tratamento, a preservação e o uso de tal informação, como instrumento de apoio às 

atividades dos organismos e/ou como testemunho dos mesmos. (RONDINELLI, 

2011, p. 196-198); 
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 Espanha: ―conjunto orgânico de documentos produzidos e/ou recebidos no exercício 

de suas funções por pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas‖ 

(RONDINELLI, 2011, p. 196-198); 

 Colômbia: ―conjunto de documentos, seja qual for sua data, forma ou suporte material, 

acumulados em um processo natural por uma pessoa ou instituição pública ou privada, 

no transcurso de sua gestão‖ (RONDINELLI, 2011, p. 196-198); 

 Portugal: ―conjunto orgânico de documentos, independentemente de sua data, forma e 

suporte material, produzidos ou recebidos por uma pessoa jurídica, singular ou 

coletiva, ou por organismo público‖ (RONDINELLI, 2011, p. 196-198); 

Observando-se estes conceitos do termo ―arquivo‖, conclui-se que não existe uma 

definição definitiva ou um consenso nacional ou internacional sobre este assunto, pois ainda 

existem outras definições diferentes destas acima, de autores brasileiros e outras vertentes 

internacionais como a dos autores Rousseau e Couture (1994, p. 284), que enxergam o 

arquivo como sendo um conjunto de informações e não um conjunto de documentos. 

Segundo a autora brasileira Duranti (2001, p. 356), arquivo é: ―conjunto dos 

documentos arquivísticos de um produtor‖, e ainda segundo Duranti e Preston (2008, p. 800) 

significa: ―conjunto de documentos elaborados ou recebidos por uma pessoa jurídica ou física 

ou organização na condução dos negócios, e preservados‖. 

Ressaltando que esses conceitos acima foram abordados apenas de forma superficial, a 

título de ambientação, para abordar o tema seguinte que será o conceito de documento, visto 

que ambos estão interligados diretamente. Arquivo e documento são essenciais para um 

entendimento maior sobre a temática deste trabalho que é a preservação dos documentos 

sonoros, que por sua vez são considerados documentos especiais, um gênero documental que 

será abordado em seguida. 

2.2 CONCEITOS DE DOCUMENTO 

Será feita aqui uma abordagem sobre os documentos, os seus conceitos, o que é e o 

que pode ser considerado um documento, o que é um documento de arquivo, especificidades 

dos documentos quanto aos seus formatos, formas, tipos, suportes, espécie e gênero, assim 

como sua importância para a Arquivologia. 

A ênfase dessa abordagem será dada aos documentos especiais, em especial os 

documentos em registro sonoro ou documento sonoro, para que nos capítulos posteriores 

possamos entender como pode ser feita e qual a importância da preservação desses tipos de 
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documentos, não só para a arquivística, mas a importância em si da preservação até mesmo 

como forma de assegurar os valores que eles carregam sejam eles: histórico, cultural ou 

comprobatório. 

É muito importante entender o documento em si, pois ele é o instrumento responsável 

por carregar a informação, que por sua vez, é a base de estudo da Arquivologia e da ciência da 

informação. 

Primeiramente antes de serem abordados os conceitos pertinentes aos documentos, 

iremos apresentar um pouco de sua história. 

2.2.1 História do Documento 

Desde os primórdios da história da humanidade, antes mesmo de existir qualquer 

forma de comunicação através da escrita ou mesmo através da fala, o homem já se 

comunicava através de gestos, como diz Katzenstein e Cohn (1986, p. 9), ―muito antes de o 

homem ser capaz de falar e escrever, ele comunicava suas experiências interiores, 

pensamentos não verbais, de um complexo de gestos – movimento de todo o corpo e de suas 

partes‖. 

A partir dessa necessidade do homem de se comunicar e transmitir as suas 

experiências vividas e também de retratar o mundo que ele enxergava a sua volta, que se deu 

origem aos primeiros registros em cavernas. Esses registros são considerados pela sociedade 

moderna como pinturas rupestres ou registros pictográficos. 

De acordo com McMurtrie (1969, p. 16) ―Em certas partes do mundo, estes registros 

pictográficos, desenvolveram-se em sistemas que poderíamos chamar escrita, no sentido 

quase moderno da palavra.‖. 

Essas formas primitivas de registros são o marco inicial do que pode ser chamado de 

documentos e posteriormente a sua evolução, que se deu no aprimoramento do seu suporte, 

onde esses registros passam das superfícies das cavernas para o papel, que foi criado na China 

antes de Cristo com intuito de produzir e reproduzir o conhecimento.  

Em épocas atuais com o advento da tecnologia, como por exemplo, das 

telecomunicações, o rádio, a televisão e o cinema, houve o aparecimento de novos suportes e 

novos gêneros documentais, como os documentos sonoros que serão explicados mais a frente. 
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2.2.2 O Que é o Documento? 

Documento, de acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 73), é considerado ―unidade de registro de informações, 

qualquer que seja o suporte ou formato.‖. 

Partindo dessa definição, documento seria toda informação registrada em um suporte 

seja ele qual for, podendo ser em papel ou não, como por exemplo: fitas magnéticas, cds 

(compact disc), discos de vinil, filme de nitrato, fotografias, objetos históricos. 

Segundo Martins (2015 p. 11 apud OTLET, 1937), já em 1937 Paul Otlet percebeu a 

necessidade de ampliar essa definição afirmando que: ―Documento é o livro, a revista, o 

jornal, a música; é também, atualmente, o filme, o disco e toda parte documental que precede 

ou sucede a emissão radiofônica.‖. 

Pode-se notar que nesta época, em 1937, já se falava de documento e dos seus novos 

tipos, gêneros e suportes, estes que não vinham vinculados ao formato textual em papel, como 

o filme, o disco e até a emissão radiofônica citada que gera documentos sonoros, abordados 

no próximo capítulo deste trabalho. Esses novos formatos e tipos requerem também cuidados 

diferenciados e uma atenção especial na questão de sua preservação para que esta seja feita de 

maneira correta e satisfatória para que a informação presente neles não se perca. 

Segundo Bellotto (2006, p. 35), o documento é um registro de expressões e ações, pois 

ele carrega consigo um valor comprobatório de um ato ou informação e pode ser usado como 

fonte de pesquisa para acessos futuros. 

 

Segundo a conceituação clássica e genérica, documento é qualquer elemento gráfico, 

iconográfico, plástico, ou fônico pelo qual o homem se expressa. É o livro, o artigo 

de revista ou jornal, o relatório, o processo, o dossiê, a carta, a legislação, a estampa, 

a tela, a escultura, a fotografia, o filme, o disco, a fita magnética, o objeto utilitário 

etc., enfim, tudo o que seja produzido, por motivos funcionais, jurídicos, científicos, 

técnicos, culturais ou artísticos, pela atividade humana. (BELLOTTO, 2006, p. 35). 

 

O documento segundo Indolfo et al. (1995, p. 11), ―é toda informação registrada em 

um suporte material, suscetível de ser utilizada para consulta, estudo, prova e pesquisa, pois 

comprovam fatos, fenômenos, formas de vida e pensamentos do homem numa determinada 

época ou lugar.‖. 

Existem inúmeras definições de documento, segundo alguns autores e dicionários da 

área. A palavra Documento tem origem do latim, documentum, derivado de docere, que 
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significa ―ensinar, demonstrar‖, e para (LE GOFF, 1990), o termo que tinha sentido de 

―prova‖, no século XIX, evoluiu para o sentido de testemunho histórico.  

Ainda segundo Le Goff (1996, p. 539), ―não há notícia histórica sem documentos, pois 

se dos fatos históricos não foram registrados documentos, gravados ou escritos, aqueles fatos 

perderam-se‖. 

Percebe-se depois de observar as conceituações de documento, segundo os autores 

citados, que não há uma única e definitiva definição para o conceito de documentos e que não 

há um consenso na área, mas que de modo geral a maioria dos autores trata o documento 

como o registro da informação e que o documento independe do suporte, ele apenas tem a 

função de transmitir a informação e servir de fonte de conhecimento e até mesmo como 

testemunho de atos e da atividade humana. 

Desse modo, para melhor compreensão do tema deste trabalho, esses conceitos são 

resumidos com a definição de Paes (2004, p. 26) quando afirma que documento é ―registro de 

uma informação, independente da natureza do suporte que a contém‖, assim sendo o 

documento como portador da informação, pode assumir qualquer formato e gênero como dos 

documentos sonoros. 

Então se o documento é um registro de uma informação independente do suporte que a 

contém, e que todo documento é uma fonte de informação, o que é considerada informação? 

Informação é a ideia, a mensagem, a noção contida num documento, é a matéria prima 

abstrata que faz parte do documento, e segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 107) significa ―elemento referencial, noção, 

ideia ou mensagem contida num documento.‖. 

2.2.3 Documento de Arquivo 

O documento arquivístico se difere dos demais documentos por possuir características 

únicas, por registrarem uma ação e servirem como prova. Nem todo documento pode ser 

considerado um documento arquivístico, tendo em vista que este possui características 

peculiares. Por isso serão apresentadas algumas definições para documento arquivístico e/ou 

documento de arquivo: 

Para o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), documento arquivístico é 

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

instrumento ou resultado de tal atividade, e retido para ação ou referência.‖. (CONARQ, 

2010, p. 12). 
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Segundo Duranti (2005, p. 363), ―documento elaborado ou recebido e retido no curso 

de uma atividade prática‖. (2005, p. 363). 

Segundo Duranti e Preston (2008, p. 832), ―documento elaborado ou recebido no 

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

ação ou referência‖. (2008, p.832) 

Segundo a Moses (2005), ―dado ou informação, em uma forma fixa, produzido ou 

recebido no curso de atividade individual ou institucional e retido (preservado) como 

evidência daquela atividade para referência futura‖. 

Para Schellenberg (2007, p. 41) o documento arquivístico é definido da seguinte 

forma: 

 

Todos os livros, papéis, mapas, fotografias ou outras espécies documentárias, 

independentemente de sua apresentação física ou características, expedidos ou 

recebidos por qualquer entidade pública ou privada no exercício de seus encargos 

legais ou em função das suas atividades e preservados ou depositados para 

preservação por aquela entidade ou por seus legítimos sucessores como prova de 

suas funções, sua política, decisões, métodos, operações ou outras atividades, ou em 

virtude do valor informativo dos dados neles contidos. 

 

Os documentos de arquivo, devido aos seus variados elementos e características, 

podem ser classificados quanto ao suporte, a forma, o formato, o gênero, a espécie e o tipo. 

Algumas destas classificações e características destes documentos, assim como 

algumas definições que são pertinentes ao tema deste trabalho, segundo  autores e dicionários 

de terminologia da área. 

Suporte: ―Material no qual são registradas as informações‖. (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p. 159). 

Exemplos: fita magnética, filme de nitrato, papel. 

Formato: “Conjunto das características físicas de apresentação, das técnicas de 

registro e da estrutura da informação e conteúdo de um documento‖. (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p. 94). 

Exemplos: caderno, cartaz, folha, livro, mapa, planta, rolo de filme. 

Forma: ―forma ou a tradição documental, que é o estágio de preparação e transmissão 

de um documento (minuta, original, cópia).‖. (BELLOTTO, 2002, p. 25). 

Exemplos: original, cópia, minuta, rascunho. 

Gênero documental: 
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Reunião de espécies documentais que se assemelham por seus caracteres essenciais, 

particularmente o suporte e o formato, e que exigem processamento técnico 

específico e, por vezes, mediação técnica para acesso, como documentos 

audiovisuais, documentos bibliográficos, documentos cartográficos, documentos 

eletrônicos, documentos filmográficos, documentos iconográficos, documentos 

micrográficos, documentos textuais. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 99). 

 

Vale ressaltar que os documentos ou registros sonoros também fazem parte do gênero 

documental, visto que são considerados assim por alguns autores, como por exemplo 

Camargo e Bellotto (1996, p. 27), que consideram esses registros como sendo: ―gênero 

documental que utiliza como linguagem básica o som‖. 

Alguns exemplos de gênero documental segundo Paes (2004, p. 29), que também 

incluem os registros sonoros, e suas definições: 

 

Documentos Escritos ou textuais: documentos manuscritos, datilografados, ou 

impressos;Documentos Cartográficos: documentos em formatos e dimensões 

variáveis, contendo representações geográficas, arquitetônicas ou de engenharia 

(mapas, plantas, perfis);Documentos Iconográficos: documentos em suportes 

sintéticos, em papel emulsionado ou não, contendo imagens estáticas (fotografias, 

dispositivos, desenhos, gravuras);Documentos Filmográficos: documentos em 

películas cinematográficas e fitas magnéticas de imagem (tapes), conjugados ou não 

a trilhas sonoras, com bitolas e dimensões variáveis, contendo imagens em 

movimento (filmes e fitas videomagnéticas); 

Documentos Sonoros: documentos com dimensões e rotações variáveis, contendo 

registros fonográficos (discos, CDs e fitas audiomagnéticas); Documentos 

Micrográficos: documentos em suporte fílmico resultantes da microrreprodução de 

imagens, mediante utilização de técnicas específicas (rolo, microficha, jaqueta, 

cartão janela); Documentos Informáticos: documentos produzidos, tratados ou 

armazenados em computador (disquete, disco rígido - winchester-, disco óptico). 

(grifo nosso). 

 

Espécie documental: ―Divisão de gênero documental que reúne tipos documentais 

por seu formato. São exemplos de espécie documentais: ata, carta, decreto, disco, filme, 

folheto, fotografia, memorando, ofício, planta, relatório‖. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 

85). E, pelo dicionário de 1996, é ―a configuração que assume um documento de acordo com 

a disposição e a natureza das informações nele contidas‖. (DICIONÁRIO DE 

TERMINOLOGIA ARQUIVÍSTICA, 1996, p. 27). 

Exemplos: boletim, certidão, declaração, relatório. 

Tipo documental:  

 

Divisão de espécie documental que reúne documentos por suas características 

comuns no que diz respeito à fórmula diplomática, natureza de conteúdo ou técnica 

do registro. São exemplos de tipos documentais cartas precatórias, cartas régias, 

cartas-patentes, decretos sem número, decretos-leis, decretos legislativos, 

daguerreótipos, litogravuras, serigrafias, xilogravuras. (ARQUIVO NACIONAL, 

2005, p. 163). 
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Diplomática segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística é: 

―disciplina que tem como objeto o estudo da estrutura formal e da autenticidade dos 

documentos‖. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 70). E, pelo Dicionário de Terminologia 

Arquivística de 1996, o tipo ―é a configuração que assume a espécie documental de acordo 

com a atividade que ela representa‖. (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 19). 

Exemplos: 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. 

Podemos ver também todas essas características e classificações segundo Camargo e 

Bellotto (1996) e MUNDET (1994): 

 

Os caracteres ou elementos externos ou físicos são: o espaço; o volume que o 

documento ocupa; sua quantidade; o suporte (material sobre o qual as informações 

são registradas, como papel, pergaminho, filme, disco óptico, disco magnético, fita 

magnética etc.); o formato (configuração física de um suporte, de acordo com a sua 

natureza e o modo como foi confeccionado, tais como caderno, códice, folha avulsa, 

livro, tira de microfilme etc.); a forma ou a tradição documental, que é o estágio de 

preparação e transmissão de um documento (minuta, original, cópia); o gênero 

(configuração que assume um documento de acordo com o sistema de signos 

utilizado na comunicação de seu conteúdo, permitindo que seja denominado textual, 

iconográfico, sonoro, audiovisual, informático); e até aqueles elementos menos 

corpóreos que alguns autores consideram intermediários, tais como a língua 

(também entendida como elemento interno), o modo da escrita, a espécie e o tipo. 

 

O que difere os documentos de arquivo dos demais documentos é o fato de que eles 

seguem os princípios arquivísticos da autenticidade, organicidade/naturalidade, inter-

relacionamento, unicidade e imparcialidade. 

A autenticidade segundo Duranti (1994, p. 52), está associada à capacidade do 

documento de manter a sua integridade mesmo ele sendo manipulado. Para ser autêntico o 

documento precisa ser produzido, mantido e arquivado de acordo com as normas e padrões 

autorizados e qualquer alteração no seu contexto, o faz deixar de ser autêntico. 

A organicidade ou naturalidade segundo a Duranti (1994, p. 52), seria a capacidade 

que os registros arquivísticos têm de se acumular de forma natural, organicamente de forma 

contínua e progressiva nas organizações, em função de suas atividades, no curso de suas 

transações administrativas e necessidades de agir, a autora ainda compara essa propriedade 

dos arquivos com as de uma formação geológica que se formam de forma progressiva 

seguindo uma ordem da natureza, e seria essa propriedade que também difere os arquivos de 

bibliotecas e museus, já que esses adquirem seus acervos de forma artificial, através de uma 

seleção. 
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O inter-relacionamento é a característica que os documentos têm de estabelecer 

relações entre si, ou seja, a comunicação entre os documentos, e se dá no desenvolvimento 

das ações ou transações que os produziram e acabaram estabelecendo um vínculo, e pode 

ocorrer já desde o momento da sua produção. Segundo Duranti (1994, p. 52): ―cada 

documento está intimamente relacionado com outros, tanto dentro quanto fora do grupo no 

qual está preservado e seu significado depende de suas relações‖. 

O princípio da unicidade seria  que o documento é único dentro de  estrutura onde está 

inserido, mesmo no caso onde houverem cópias, elas também são consideradas únicas. 

Segundo Duranti (1994, p. 52), não pode haver documentos completamente idênticos dentro 

de uma estrutura, pois cada documento ou registro ocupa um lugar único na estrutura a que 

pertence. 

A imparcialidade segundo Duranti (1994, p. 51) é ―uma promessa de fidelidade aos 

fatos e ações que se manifestam e para cuja realização contribuem‖. Ou seja, a imparcialidade 

do documento significa que o fato dele ser produzido para exercer uma ação e sob 

circunstâncias como rotinas processuais que asseguram a fidelidade dos fatos e destas ações. 

Visto esses exemplos, definições e características de documentos de arquivo e os seus 

princípios fundamentais, ressalta-se que a ênfase deste trabalho retrata o gênero documental 

dos registros sonoros e respectivamente a sua preservação suportes e informações contidas em 

seus suportes. Cabe, no entanto, enveredar primeiramente pela conceituação dos documentos 

sonoros. 

2.2.4 Documentos Especiais 

Os documentos especiais são assim chamados por não fazerem parte do grupo mais 

tradicional ou convencional dos documentos comumente encontrados, os documentos em 

suporte papel. Paes (2004, p. 29) afirma que são especiais os documentos iconográficos, 

filmográficos, o próprio documento sonoro, documentos micrográficos e informáticos, e até 

podem estar incluídos no gênero textual, mas, por ser especial ele assume outros formatos 

como por exemplo: mapas e plantas como os documentos cartográficos. 

Os documentos especiais assim são rotulados também por não possuírem um formato 

único, ou seja, eles podem se apresentar em variados formatos como mencionados acima, e 

por isso também devem receber um tratamento arquivístico especial. Cada um dos seus 

suportes possuem uma especificidade e uma maneira diferenciada de tratamento de modo que 

seja garantido o acesso à informação neles contida e não se percam de forma definitiva. 
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A definição de documento especial segundo ao Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística (2005, p. 75) é a seguinte: 

 

Documento em linguagem não-textual, em suporte não convencional, ou, no caso de 

papel, em formato e dimensões excepcionais, que exige procedimentos específicos 

para seu processamento técnico, guarda e preservação, e cujo acesso depende, na 

maioria das vezes, de intermediação tecnológica. 

 

E segundo Paes (1986, p. 6) documento especial é: 

 

Aquele que tem sob sua guarda documentos de formas físicas diversas – fotografias, 

discos, fitas, clichês, microformas, slides – e que, por esta razão, merecem 

tratamento especial não apenas no que se refere ao se armazenamento, como 

também ao registro, acondicionamento, controle, conservação etc. 

 

Percebe-se que a noção de documento especial não é muito antiga. Ela surge 

juntamente com o aparecimento desses novos suportes, conforme os avanços da tecnologia e 

as novas formas de linguagem e meios para se comunicar, o que levou a criação de novos 

suportes, os discos, fitas e CDs (compact disc) por exemplo, que serão explicados mais a 

frente. 
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3 A PRESERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

Neste capítulo serão tratadas a preservação de documentos, seus conceitos e 

definições, a sua importância para os documentos de arquivo e para a sociedade de modo 

geral. 

O termo ―preservação‖, nos dias atuais, pode assumir vários significados. Quando se 

pensa em preservação, vem a ideia de meio ambiente, preservação do meio ambiente, ou 

então preservação de monumentos históricos em museus e até em praças públicas.  

O conceito de preservação de documentos geralmente fica um tanto quanto esquecido, 

mas tem que se pensar que é através dos documentos que ocorre o acesso à história, a 

memória e cultura de cada povo. O que seria da humanidade se não existisse um documento 

que servisse de prova para atestar o passado, as crenças, os acontecimentos e tudo que foi 

vivido e descoberto pelo homem até os dias atuais. 

No caso do Brasil, por exemplo, documentos importantes como a primeira 

Constituição de 1824 e a Lei Áurea assinada pela princesa Isabel, ambos sob a guarda do 

Arquivo Nacional, já teriam se perdido no decorrer dos anos com a ação do tempo, se não 

tivessem sido adequadamente preservados. 

No contexto documental, preservação segundo a Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 135) significa: ―prevenção da 

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

tratamento físico e/ou químico‖. 

A proteção ao documento de arquivo está assegurada pela constituição de 1988 e por 

leis específicas como a lei 8159/1991. 

A constituição de 1988 no que diz respeito à preservação e proteção aos documentos 

diz em seu artigo 23 o seguinte: 

 

É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

[...] III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico 

e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 

[...] (BRASIL, 1988, p. 18). 

 

Já a Lei 8159, de 08 de janeiro de 1991, no que diz respeito à proteção e no caso a 

preservação de documentos, diz o seguinte: ―É dever do Poder Público a gestão documental e 

a proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à 
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cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação.‖. (BRASIL, 

1991, p. 1). 

A Lei 8159, no capítulo IV artigo 18, diz que a responsabilidade do Arquivo Nacional 

cabe à gestão e o recolhimento de documentos produzidos e recebidos pelo poder Executivo 

Federal como também preservar e facultar o acesso a esses documentos sob a sua guarda. 

Os artigos da lei mencionada defendem a proteção dos documentos de arquivo no 

âmbito de todas as esferas públicas, estados, municípios, e também todo o patrimônio 

documental de forma geral no país, priorizando a preservação documental. 

Para o professor Silva (2013, p. 3) preservar é: 

 

Preservar significa prover intervenções técnicas, científicas e políticas, de tal forma 

que a informação registrada em qualquer suporte material tenha permanência e 

durabilidade e possa ser acessada física e logicamente, de forma contínua e pelo 

maior tempo possível. 

 

Já Bellotto e Camargo (1996, p. 61) fazem uma definição mais sintética, mas que 

abrange também outros conceitos que seriam os de ―conservação‖ e ―restauração‖, 

preservação é ―função arquivística destinada a assegurar as atividades de acondicionamento, 

armazenamento, conservação e restauração de documentos‖. (BELLOTTO; CAMARGO, 

1996, p. 61). 

Segundo Cassares (2000, p. 12) os conceitos de preservação, conservação e 

restauração, são os seguintes: 

 

Preservação: é um conjunto de medidas e estratégias de ordem administrativa, 

política e operacional que contribuem direta ou indiretamente para a preservação da 

integridade dos materiais. 

Conservação: é um conjunto de ações estabilizadoras que visam desacelerar o 

processo de degradação de documentos ou objetos, por meio de controle ambiental e 

de tratamentos específicos (higienização, reparos e acondicionamento). 

Restauração: é um conjunto de medidas que objetivam a estabilização ou a reversão 

de danos físicos ou químicos adquiridos pelo documento ao longo do tempo e do 

uso, intervindo de modo a não comprometer sua integridade e seu caráter histórico. 

 

A conservação é vista de modo geral com forma preventiva, ou seja, de maneira a 

prever os danos que possam vir a acontecer aos documentos e o oposto seria a restauração, 

que já atua para tentar reconstituir o que já foi perdido no documento. 

Os temas preservação, conservação e restauração são vistos por vários autores e de 

maneiras distintas e até um pouco confusas, englobando vários conceitos como os de 

conservação preventiva, preservação passiva e preservação ativa.  
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Visto que não há um consenso sobre uma definição final para os conceitos acima e 

para que não haja dúvida sobre eles, neste trabalho foram adotados como definição para os 

mesmos, as do autor Teijgeler (2007, p. 47), que menciona em seu trabalho os arquivos 

nacionais holandeses que consideram a preservação num esquema de pirâmide composta por 

quatro seções: 

 

A conservação preventiva integra todas as etapas diretas e indiretas, bem como as 

medidas que vão otimizar as condições ambiente, a preservação e o acesso ao objeto, 

de modo a prolongar o seu tempo de vida. Para começar, deve definir-se uma linha 

clara de uma política que inclua formação, mentalização e profissionalização para 

todo o pessoal; 

A conservação passiva integra todas as etapas diretas e indiretas direcionadas para 

o prolongamento do tempo de vida dos objetos. Inclui uma boa gestão interna, 

purificação do ar, ar-condicionado, limpeza e monitoramento da coleção. Um 

importante aspecto da conservação passiva é o levantamento das condições físicas 

da coleção. 

A conservação ativa integra todas as etapas diretas e indiretas, bem como 

intervenções realizadas no objeto de modo a prolongar o seu tempo de vida. Inclui 

uma nova execução de caixas e invólucros para acondicionar os objetos, a sua 

limpeza, desacidificação em massa e desinfecção. Esta fase em conservação envolve 

tarefas que podem ser realizadas por conservadores profissionais. 

O restauro integra todas as intervenções que visam o prolongamento do tempo de 

vida do objeto na sua forma perceptível, de acordo com as normas de estética e ética, 

mantendo a sua integridade histórica. Como é um trabalho realizado por 

conservadores altamente qualificados que trabalham em cada objeto, é a fase da 

preservação mais dispendiosa e morosa. (TEIJGELER, 2007, p.47, grifo nosso). 
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4 O DOCUMENTO SONORO 

O documento ou registro sonoro primeiramente faz parte do grupo dos documentos 

especiais por se tratar de um gênero documental não convencional, ele não tem o formato de 

texto, não utiliza o formato papel, pois ele se encontra em suportes diferenciados e também 

precisa de equipamentos diferenciados para que a informação contida nele seja acessada. 

Antes de abordá-los deve-se primeiramente conceituar o que é o som. 

O som é algo tão natural para as pessoas porque faz parte dos cinco sentidos naturais, 

como a visão, por exemplo, e muitas vezes ninguém para, para perguntar sobre o seu 

significado e como pode ser sentido e o quão importante ele é para a vida, não por somente 

ser agradável ouvi-lo e senti-lo em forma de música, mas principalmente por ela passar uma 

percepção melhor do mundo. E é através dele que os indivíduos se comunicam, seja através 

da fala e da audição, seja para se realizar grandes aprendizados e repassar adiante através das 

gerações.  

A definição técnica do que é o som segundo a ST-Laurent (2001, p. 9): 

 

O som pode ser definido como a variação da pressão do ar acima e abaixo de uma 

condição de equilíbrio (normalmente a pressão barométrica) [...] O ouvido interno 

converte a variação da pressão do ar em som, traduzindo as vibrações mecânicas do 

tímpano em impulsos que serão percebidos pelo cérebro como som [...] Quanto 

maior a velocidade de vibração, mais alto é o diapasão; quanto maior a variação da 

pressão do ar, mais intenso é o som. 

 

A partir dessa definição pode-se então pensar como o som e a arquivística podem se 

encontrar. O som é um meio de transmissão, como um veículo, que pode carregar a 

informação e que também pode servir como prova de um acontecimento ou de uma ação. O 

som passa a ser visto então como um documento, não um documento qualquer, mas um 

documento que exige um formato especial, em que ele possa ser guardado de forma segura, e 

é ai que entra a arquivística, através  dela esse meio passa ser um documento sonoro, ou seja, 

um instrumento de estudo da Arquivologia de forma geral. 

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística fornece uma definição bem 

sucinta e pode se dizer que um tanto quanto simples sobre o documento sonoro, que diz ser o 

―registro sonoro, como disco e fita audiomagnética‖. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 79). 

Segundo as autoras, Camargo e Bellotto (2010, p. 40), o documento sonoro é: ―gênero 

documental que utiliza como linguagem básica o som‖. 
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Para St-Laurent (2001, p. 9): ―registros sonoros são artefatos legíveis por máquinas; 

são documentos em que a integridade da informação contida está diretamente relacionada ao 

bem-estar físico do artefato.‖. 

E segundo Perota (1997, p. 55) o documento/registro sonoro é: ―toda gravação onde as 

vibrações são registradas por processo mecânico ou eletrônico sob o qual o som possa ser 

produzido‖. 

Visto essas definições, podemos concluir que o documento sonoro, é uma 

documentação mais técnica do que as tradicionais, pois além de se apresentarem em suportes 

diferenciados que não o papel, eles também necessitam de aparelhos técnicos para que a 

informação neles gravada seja reproduzida. 

4.1 SUPORTES DOS DOCUMENTOS SONOROS 

No inicio deste trabalho nos conceitos de documentos entre as definições sobre os 

documentos, entende-se que o documento é a informação fixada a um suporte seja ele qual 

for. Os documentos sonoros não são diferentes, por fazerem parte do grupo dos documentos 

especiais, eles também se apresentam em suportes especiais e diferenciados. Os suportes aos 

quais os documentos sonoros se apresentam são a fita magnética/audiomagnética, o disco, o 

CD sigla para Compact Disc (origem da língua inglesa), o DVD sigla para Digital Versatile 

Disc (origem da língua inglesa). 

Entre os suportes de documentos sonoros: 

4.1.1 Fita 

A fita magnética foi criada nos Estados Unidos, num período após a segunda guerra 

mundial e inicialmente antes de ser comercializada ao público o seu uso era estritamente 

profissional. 

Fita audiomagnética segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística do 

Arquivo Nacional (2005, p. 91) significa ―fita magnética que contém registros sonoros. 

Também chamada fita de áudio ou fita sonora‖. Ainda segundo o mesmo Dicionário o 

conceito de fita magnética, ―fita recoberta por uma camada magnética, capaz de armazenar 

informações sob a forma de sinais eletromagnéticos.‖. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 

91). 

Segundo  St-Laurent (2001, p. 14) fita magnética é: 
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A fita magnética é constituída de duas camadas: uma camada base e uma camada 

fina de aglutinante, que é depositada sobre a base. O aglutinante contém partículas 

ferromagnéticas, cujo  alinhamento permanente no interior do aglutinante produz a 

cópia de ondas sonoras. 

 

A história da fita magnética
1
: 

No início, a fita magnética não era bem uma fita, ela era um fio de arame onde eram 

feitas as gravações, esse gravador em fio de arame foi inventado pelo dinamarquês Valdemar 

Poulsen (1869-1942) assistente técnico de uma companhia telefônica em Copenhague. Sua 

invenção foi apresentada em Paris em 1900 com o nome de telegrafone e virou febre pela 

Europa. Sua invenção apesar de muito boa, não era nada prática, pois quando o fio passava 

pelo gravador e este torcia, a gravação ficava para o lado oposto. 

Foi somente em 1928, que o engenheiro Fritz Pfleumer, da cidade de Dresdem na 

Alemanha, apresentou um gravador que usava uma fita de papel revestida com aço em pó e se 

chamava magnetofone. 

Em 1932 duas gigantes empresas alemãs, a AEG Telefunken e a Basf se uniram para 

criar uma solução definitiva para a gravação magnética, a AEG ficaria responsável pelo  

desenvolvimento e aperfeiçoamento do aparelho e a Basf responsável pelo aperfeiçoamento 

da fita magnética. Foi então que em 1934 a Basf criou a fita magnética como é conhecida 

hoje, no lugar do arame e do papel, usou um plástico então recém- inventado que era muito 

resistente e flexível, o poliéster, e ao invés do aço em pó, utilizou o óxido de ferro (Fe2O3), 

que seria um pó mais acessível no mercado. 

Um ano depois em 1935, a AEG então apresentou na exposição de rádio de Berlim, o 

novo equipamento de gravação, o gravador de rolo equipado com a nova fita Basf. Os 

primeiros gravadores domésticos foram fabricados em 1950 na Alemanha e a fita cassete uma 

invenção da empresa holandesa Philips em 1963. 

Alguns tipos mais conhecidos da fita magnética: 

 Fita de rolo, criada em 1930; 

 Fita cassete, criada em 1963, o nome cassete vem do francês, caixinha, seria uma 

espécie de miniatura da fita de rolo, sendo mais prática e mais barata por ser menor; 

 DAT (do inglês, Digital Audio Tape), utiliza uma linguagem mais moderna, a mesma 

dos computadores, a linguagem digital (grava a informação numa sequência de dígitos 

zero e um). 

                                                           
1
 Informações retiradas do site: SUPER Abril. Tecnologia: A velha fita ainda tem magnetismo. Disponível em: 

<http://super.abril.com.br/tecnologia/a-velha-fita-ainda-tem-magnetismo>. Acesso em: 17 mar. 2016. 

http://super.abril.com.br/tecnologia/a-velha-fita-ainda-tem-magnetismo
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4.1.2 Disco 

O disco de acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística é ―um 

suporte circular plano onde são gravados sons‖. (2005, p.70). 

St-Laurent (2001, p. 10) explica o disco e o seu mecanismo de funcionamento: 

 

Todos os registros retêm fisicamente a informação da mesma forma e são gravados 

de maneira similar. Assim como um alto-falante converte uma variação de voltagem 

em um movimento mecânico paralelo, no caso dos discos uma agulha cortante 

converte uma variação de voltagem em um movimento mecânico. Quando a 

voltagem aplicada à agulha cortante se eleva, esta se move em uma direção; quando 

a voltagem diminui, a agulha se move na direção oposta. O movimento dessa agulha 

determina o padrão da ranhura que, obviamente, se desloca num movimento paralelo 

ao do bumbo. Novamente, a forma da ranhura resultante será uma imagem física 

idêntica, contínua, do movimento da pele de bumbo acima referida. 

 

De acordo com o autor, os discos eram feitos de três tipos de materiais: os de acetato, 

em vinil, e os de goma-laca.  

Os discos de acetato eram usados até mesmo antes do advento da fita magnética em 

gravações instantâneas e segundo St-Laurent (2001, p. 12): 

 

A maioria dos discos de acetato foi produzida com uma base de alumínio, apesar de 

se ter utilizado vidro durante os anos de guerra e papelão para as gravações caseiras 

mais baratas, revestida com uma laca de nitrocelulose plastificada com óleo de 

rícino. Devido às propriedades inerentes da laca, os discos de acetato constituem o 

tipo menos estável de registro sonoro. 

 

Os discos de goma-laca, segundo St-Laurent (2001, p. 12), datam de 1890 e foram 

utilizados até 1950 quando foram substituídos gradualmente pelo vinil e eram considerados 

relativamente estáveis. 

O tipo de disco mais popularmente conhecido é o de vinil, que fez e ainda faz grande 

sucesso entre o público que prefere uma mídia analógica a uma digital. 

Segundo Russeau e Couture (1994, p. 234), os discos eram feitos de laca natural até 

1948 quando surgiram os primeiros discos de vinil, que utilizavam um material resultado do 

avanço de pesquisas na indústria petroquímica, o polivinil. A princípio eles começaram a ser 

produzidos em diferentes tamanhos, o que fazia com que variasse também o número de 

rotações. 

 

Primeiro o 78 r/min. (25 cm), depois o 33 r/min. (15, 17,25 ou 30 cm), o 45 r/min. 

(17 cm) e o 16 r/min. (15 cm). Hoje em dia, os discos sonoros são apenas 
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produzidos em dois formatos: o 33 r/min. (30 cm) e o 45 r/min. (17 cm). 

(ROSSEAU, COUTURE, 1994, p. 234). 

 

O disco de vinil
2
 é uma mídia que foi desenvolvida no início de 1948 e substitui 

naturalmente o antigo disco de goma-laca de 78 rotações. Ele é feito de um material plástico, 

o cloreto de polivinila, ou PVC, geralmente na cor preta. 

O vinil considerado melhor que os outros discos, de acetato e goma-laca, eram feitos 

em materiais mais leves, maleáveis e resistentes aos choques, quedas e manuseios e também 

suportavam um número maior de músicas e que, agora, poderiam ser utilizadas as suas duas 

faces, o que nos outros não era possível e ia além de sua excelência na qualidade sonora, pois 

se tratava de uma gravação analógica, mecânica. 

O vinil foi fabricado nos seguintes tipos:  

 LP: que da língua inglesa significa Long Play, o seu tamanho media 12 polegadas ou 

31 centímetros de diâmetro e era tocado a 33 1/3 rotações por minuto e comumente 

usado para comercialização de álbuns completos. 

 EP: que da língua inglesa significa Extended Play, o seu tamanho media 17 

centímetros de diâmetro e era tocado a 45 rotações por minuto e sua capacidade era de 

4 faixas, sendo 2 faixas por face e um total de 8 minutos. 

 MÁXI: que da língua inglesa significa Maxi Single, o seu tamanho media 31 

centímetros de diâmetro e era tocado a 45 rotações por minuto e sua capacidade era de 

12 minutos por lado. 

4.1.3 Compact Disc (CD)  

O CD, sigla para ―Compact Disc‖, que vem da língua inglesa, que significa disco 

compacto pelo fato do seu tamanho ser bem reduzido. 

No Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística temos CD como ―Disco ótico 

usado para armazenamento digital de áudio ou de dados e aplicações em meio eletrônico. 

Abreviatura de compact disc.‖ (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 45). 

A praticidade do CD era tanta que logo havia desbancado as outras formas de mídia, 

como a fita magnética e o disco, foi muito usado na década de 90 e pode-se dizer que até hoje 

ainda é bem popular mesmo com as facilidades da internet, que possibilita ouvir e baixar 

músicas de graça. 

                                                           
2

 Informações retiradas do site: PROJETO Discultura. Historia do Vinil. Disponível em: 

<http://projetodiscultura.blogspot.com.br/p/historia-do-vinil.html>. Acesso em: 17 mar. 2016. 

http://projetodiscultura.blogspot.com.br/p/historia-do-vinil.html
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O cd armazena a informação através de cavidades em áreas planas ao longo de uma 

espiral que se inicia no centro do disco. A borda de uma cavidade – seja ela 

ascendente ou descendente – indica um 1, enquanto uma área plana, tanto no fundo 

da cavidade quanto na região entre as cavidades, indica zero. (ST-LAURENT, 2001, 

p. 11). 

 

O CD
3
 começou a ser desenvolvido em 1974, pela empresa holandesa Philips, que 

pretendia criar um disco óptico de áudio que tivesse a qualidade de som superior ao do disco 

de vinil e que tivesse tamanho de no máximo 20 centímetros. Seu nome foi escolhido devido 

a uma outra linha da marca, a “compact cassete”, que era uma fita magnética compacta. 

Paralelo a isso a Sony também já vinha trabalhando na tecnologia de um novo disco, 

mas voltada para a codificação e leitura. Foi a partir de 1979 que quando então as duas 

empresas, a Philips e a Sony, somaram seus esforços no projeto, que o produto finalmente 

teve progresso e a versão final do CD foi lançada em 1982, com 12 centímetros de diâmetro. 

Um fato curioso sobre o seu tamanho, foi o fato dele ter sido projetado assim para que 

comportasse a nona sinfonia de Beethoven, que supostamente era a música favorita do vice-

presidente da empresa Sony na época. 

O CD fez tanto sucesso que rapidamente conseguiu acabar com os outros suportes, o 

disco e a fita, e ainda surgiram algumas evoluções dessa mídia, como o CD-R, o CD-RW, o 

CD-ROM e o DVD. 

O CD-R, sigla derivada da língua inglesa que significa seria o ―Compact Disc 

Recordable”, é o que chamamos de CD ―virgem‖, pois ele é vendido sem nenhuma 

informação gravada, com o propósito de ser usado para gravação, mas esta podendo ser feita 

apenas uma vez.  

O CD-RW, sigla derivada da língua inglesa que significa seria o ―Compact Disc 

Rewriteable”, este também tem o propósito de ser usado para gravação, tendo a possibilidade 

de ser gravado mais de uma vez, sendo gravado e apagado e assim sucessivamente. 

O CD-ROM, sigla derivada da língua inglesa que significa “Compact Disc Read-Only 

Memory”, foi criado em 1985 também pela a união da Sony e Philips, e seu propósito seria 

apenas o de armazenar dados, a sigla ROM vem do termo ―Memória Rom‖, utilizada em 

computadores. 

O DVD, sigla derivada da língua inglesa que significa ―Digital Versatile Disc” surgiu 

já na década de 90 com o propósito de ter uma capacidade bem maior que a do CD e também 

                                                           
3

 Informações retiradas do site: TECHTUDO. O primeiro CD completa 30 anos. Disponível em: 

<http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/10/o-primeiro-cd-completa-30-anos-de-existencia.html>. 

Acesso em: 17 mar. 2016. 

http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/10/o-primeiro-cd-completa-30-anos-de-existencia.html
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para substituir as fitas VHS que eram usadas para filmes, como o próprio nome diz, o DVD 

nasceu para ser versátil, para armazenar Dados, filmes, músicas, e o que mais for preciso. 
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5 PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS SONOROS 

Neste capítulo será feita uma análise sobre a preservação dos documentos/registros 

sonoros, fatores que causam a degradação destes documentos e seus suportes e medidas 

preventivas para que seja reduzida essa degradação, através de uma revisão bibliográfica de 

alguns autores, bem como informações de sites, blogs e vídeos do you tube. 

Trataremos sobre a importância da preservação deste gênero documental, os métodos 

de preservação dos suportes mais tradicionais, como a fita magnética, o disco e o CD, e 

também sobre a digitalização da informação nestes suportes. 

5.1 A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS SONOROS  

A importância de se preservar os documentos sonoros se dá basicamente nos seus 

aspectos culturais e também aos seus aspectos técnicos.  

Entendem-se como culturais porque esses registros carregam consigo a memória da 

cultura do país, como a memória da música, a própria história do país contada e gravada de 

forma oral, pronunciamentos e campanhas políticas, memória das rádios com gravações de 

programas sobre diversos temas, memória do esporte, narrações de jogos de futebol, corridas 

de cavalo e outros esportes. 

Quantos aos aspectos técnicos, a importância da preservação se dá tanto em relação ao 

suporte em si, no qual o documento sonoro foi gravado, como a integridade física do 

equipamento capaz de ―ler‖ o suporte, como por exemplo, uma música gravada num disco de 

vinil (suporte) e uma vitrola ou um toca disco (equipamento compatível e responsável pelo 

funcionamento desse suporte), no caso a informação gravada nesse disco, só poderá ser 

acessada através do equipamento específico, e cada suporte tem as suas especificidades que o 

fazem funcionar, como diz o autor Alberti (1999, p. 36): ―Uma das especificidades das fontes 

sonoras e audiovisuais é o fato de não poderem ser consultados sem a intervenção de um 

equipamento de reprodução‖. 

Um bom exemplo da importância da preservação dos documentos sonoros, tanto dos 

aspectos culturais quanto técnicos, pode-se ver nesta citação: 

 

O conteúdo dos discos faz parte da memória do Brasil, pois neles estão registradas 

interpretações de músicas brasileiras, os autores, os intérpretes e as ideias e ideais de 

diferentes épocas. Além disso, uma outra memória está presente nos discos – a da 

própria tecnologia dos registros sonoros. (SILVA, 2006, p. 64). 
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O autor menciona a memória musical no Brasil, as ideias e ideais em diferentes épocas 

como também a memória da tecnologia usada para fazer estes registros em determinada 

época. 

A importância da preservação desses registros não se dá somente ao documento em si, 

mas também à preservação do equipamento que faz a leitura desses documentos, se ambos 

não estiverem em bom estado de conservação e em pleno funcionamento, as informações 

contidas no documento sonoro será perdida para sempre. Vale lembrar que há casos em que o 

documento sonoro é único, onde uma determinada informação só foi gravada apenas uma vez, 

existindo apenas um exemplar, com isso o risco de se perder é muito grande se não houver 

cuidados que possam prolongar a vida útil desse material. 

Uma das especificidades dos registros sonoros, é que cada documento pode carregar 

informações das mais variadas espécies, que podem ser de interesse a diversos públicos. Os 

documentos sonoros têm a capacidade de atingir um público maior do que os próprios 

documentos textuais, visto que uma das facilidades deste gênero é que o usuário ou ouvinte, 

não precisa ter o conhecimento da língua, não precisar ser alfabetizado, não precisa ler o 

documento, basta ouvi-lo. 

Pode-se ver essa diversidade de informações dos registros sonoros segundo a Mey 

(2013, p. 3): 

 

O fato de um mesmo tipo de suporte guardar conteúdos com tipos de informação e 

objetivos diferentes; por exemplo, uma fita gravada (ou quaisquer de seus similares) 

pode conter músicas, peças teatrais, poemas, curso de línguas, programa de rádio, 

livro, depoimentos de história oral, entre inúmeros outros. 

5.2 MEDIDAS NECESSÁRIAS À PRESERVAÇÃO DOCUMENTAL DOS SUPORTES 

SONOROS 

No capítulo anterior, sobre os documentos sonoros, foram apresentados os seus 

suportes, o meio no qual a informação é gravada, que são a fita magnética, o disco (acetato, 

goma-laca e vinil), o CD e seus derivados, o CD-R, o DVD. Agora vamos ver algumas formas 

de preservação e conservação preventiva para esses suportes, ou seja, formas de prevenção a 

danos que possam vir a destruir esses materiais de maneira parcial ou até mesmo permanente. 

No caso do suporte em CD, CD-R, DVD, que os métodos de preservação serão os 

mesmos, visto que estes materiais possuem as mesmas características físicas, quanto as 
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dimensões e composição química, mudando apenas a sua capacidade de guardar a 

informação, que no caso do DVD é bem superior ao CD. 

Os métodos para preservação destes materiais, segundo alguns autores 

Primeiramente, segundo a St-Laurent (2001, p. 16), existem três aspectos importantes 

referentes ao manuseio de documentos sonoros(fita, disco e CD): 

 

1. que eles sejam mantidos livres de qualquer depósito de matéria estranha; 

2. que eles sejam mantidos livres de qualquer pressão que possa causar 

deformações; 

3. que eles sejam armazenados em um ambiente estável, controlado. 

 

No que diz respeito ao item 1, ST-Laurent considera como matéria estranha, 

substâncias que não fazem parte do objeto original, como a graxa de impressões digitais, 

fuligem, manchas, adesivos. Quanto ao item 2, o autor considera deformações físicas do 

objeto, o empeno dos discos, distensões nas fitas, e como a informação desses suportes 

encontra-se gravada em suas superfícies, é preciso ter cuidado quanto a deformidade. Quanto 

ao item 3, no que diz respeito a ambientes estáveis e controlados, o autor sugere o 

armazenamento desses registros em, temperaturas entre 15 e 20º Celsius, e umidade de 25 a 

45%, ambas adequadas para retardar os mecanismos de degradação. 

Todos esses suportes, a fita, o disco e o CD, tem algo em comum quanto a composição 

química que constitui o seu material, todos são feitos por algum tipo de plástico. 

Quanto aos mecanismos de degradação dos suportes documentais sonoros, St-Laurent 

(2001, p. 11) afirma que o tempo de vida útil desses materiais é determinado no momento de 

sua manufatura, pois como eles são feitos de plástico, o modo com são feitos irá fazer toda a 

diferença. 

 

Variáveis como a resina básica, os materiais a ela adicionados para alterar suas 

propriedades, a laminação de materiais com propriedades dissimilares e o processo 

de manufatura propriamente dito — todos afetam diretamente o tempo de vida do 

plástico. Fatores ambientais posteriores à manufatura, tais como as condições de 

armazenamento, temperatura, umidade e manuseio, também contribuem para a 

estabilidade dos plásticos a longo prazo. (ST-LAURENT, 2001, p. 11). 

 

Percebe-se que os documentos sonoros, são no geral materiais bem sensíveis, pois 

existem inúmeros fatores que podem vir a destruí-los caso não haja precauções quanto a sua 

guarda e manuseio, e caso não haja uma política adequada de preservação e conservação 

desses documentos especiais nas instituições onde são mantidos. 
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Segundo Buarque (2008, p. 45), a conservação preventiva controla e atua sobre cinco 

fatores ambientais, a água no caso da umidade, temperatura, poeira, radiação ultravioleta e 

campos magnéticos e, é claro, fatores de armazenamento e manuseio. 

5.2.1 A Degradação dos Suportes 

Aqui trataremos as principais causas de degradação dos suportes dos documentos 

sonoros. 

5.2.1.1 A Degradação nos Discos 

Os discos de acetato eram feitos com uma base de alumínio, com exceção na época da 

guerra que foi utilizado vidro e até mesmo o papelão, em versões mais baratas, e revestidos 

com uma laca de nitrocelulose plastificada com óleo de rícino. A sua degradação se dá pela 

perda gradual desse plastificante que com o tempo causa a contração da cobertura de laca e 

também torna o material quebradiço, e, consequentemente, com isso temos a perda da 

informação sonora. (ST-LAURENT, 2008, p. 12). 

Os discos de goma-laca têm como principal problema a sua composição, pois eles são 

feitos de aproximadamente 19% de goma e o restante são materiais agregados, que seriam 

enchimentos para reduzir os custos do produto. Em sua manufatura eles passam por um 

processo de cura, onde a goma bruta recebe tensão e passa por reações químicas, por sua vez, 

estas reações causam contração da goma e mesmo após todo o processo de manufatura os 

discos ainda sofrem com a contínua condensação, o que também os deixam quebradiços com 

o passar do tempo. (ST-LAURENT, 2008, P. 12) 

Os discos de vinil, são constituídos quimicamente de policloreto de vinila, o PVC, e de 

uma porcentagem pequena, cerca de 25%, de enchimentos, substâncias antiestáticas etc. ―O 

cloreto de polivinil degrada-se quimicamente quando exposto à luz ultravioleta ou ao calor. 

(ST-LAURENT, 2008, p. 13) 

5.2.1.2 A Degradação nas Fitas Magnéticas 

As fitas magnéticas em sua composição química são feitas de uma resina aglutinante 

(poliéster/poliuretano), e de partículas ferromagnéticas (óxido férrico Fe2O3). A degradação da 

fita ocorre devido a uma reação química, a hidrolise, em que um éster, no caso a resina, 
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consome a umidade do ar e libera ácido carboxílico, o que torna o material gomoso e pegajoso 

devido a eliminação da resina, e consequentemente se torna impossível a reprodução. (ST-

LAURENT, 2008, p. 14). 

5.2.1.3 A Degradação no CD 

A degradação nesse suporte se dá basicamente devido aos materiais e a forma  como 

ele é fabricado. O CD é feito basicamente por um laminado de quatro materiais diferentes, 

onde a base é feita de policarbonato, onde ficam as cavidades contendo a informação, uma 

camada fina de alumínio, uma camada de laca e uma tinta aonde vai o rótulo. A degradação se 

dá de acordo com o envelhecimento e a forma como esses materiais vão interagir. (ST-

LAURENT, 2008, p. 21) 

5.2.2 A Limpeza dos suportes 

Vejamos alguns métodos adequados à limpeza dos suportes: 

5.2.2.1 A limpeza do Disco 

Os discos devem ser limpos através de máquinas específicas, como a Keith Monks, 

VPI, Nitty Gritty, com material específico o Tergitol e água destilada. ―Estas máquinas 

permitem uma dispersão uniforme do fluido e podem, em seguida, drenar o líquido, deixando 

uma superfície limpa e seca. Os registros devem ser limpos antes de cada operação de 

reprodução.‖. (ST-LAURENT, 2008, p. 21). 

5.2.2.2 A limpeza das Fitas 

No caso da fita de rolo, o recomendado é aspirar se estiver empoeirado, o mecanismo 

para montagem da fita. 

 

Limpe as superfícies das fitas utilizando um produto como o Tape Cleaning Fabric 

(Tecido para Limpeza de Fita) da 3M (610-1-150). Este produto têxtil e macio 

colherá sujidades, normalmente encontradas nas superfícies das fitas, após serem 

desalojadas pelas fibras do tecido. (ST-LAURENT, 2008, p. 19). 
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5.2.2.3 A Limpeza dos CDs  

Para retirar a poeira leve deve-se utilizar uma pistola de ar, e em caso de manchas ou 

impressões digitais utiliza-se a mesma solução usada nos discos, o Tergitol e água destilada. 

 

Trate cuidadosamente a área do disco que necessita ser lavada com um pano macio 

(de preferência um pano macio de algodão que tenha sido lavado várias vezes), 

embebido em uma concentração de Tergitol e água destilada. Enxágüe bem, 

utilizando um segundo pano embebido em água destilada. Enxugue bem, usando um 

pano de algodão macio. Utilize uma pistola de ar para eliminar qualquer fiapo 

deixado sobre o disco. 

Evite a fricção em qualquer direção. (ST-LAURENT, 2008, p. 19). 

5.3 A DIGITALIZAÇÃO EM DOCUMENTOS SONOROS 

A digitalização, não é um artifício que compete somente ao documento de gênero 

textual, nos documentos sonoros ela é bem eficaz no sentido de manter a informação 

disponível a um longo prazo. Nesse tipo de suporte a digitalização se refere não ao documento 

em si, mas sim a informação contida dentro do suporte.  

Segundo Buarque (2008, p. 46), a preservação só é plenamente alcançada no campo 

digital:  

 

Primeiramente, em função de sua codificação binária – na qual as informações vêm 

sob a forma de números (sempre zero e um) – os arquivos digitais podem ser 

copiados com precisão matemática. Em segundo lugar, e diretamente relacionado ao 

primeiro ponto, no campo digital não ocorrem perdas de informação quando da 

passagem de um sistema para outro. (BUARQUE, 2008, p. 46) 

 

Segundo Buarque (2008, p. 46), o sistema mais seguro e confiável para fazer a 

digitalização em arquivos é Digital Mass Storage System (DMSS), que seria: 

 

repositório digital introduzido pelas rádios alemães em meados dos anos 1990, mas 

que pouco a pouco começou a chamar a atenção dos arquivistas em função de sua 

viabilidade no campo da preservação de arquivos digitais sonoros e audiovisuais. O 

DMSS é uma combinação de discos rígidos (HDs) ―espelhados‖, de modo que, 

quando um disco falha, toda a informação é migrada para um segundo disco, e assim 

por diante. 

 

Esta seria a maneira mais confiável e precisa para se fazer a preservação, pois a 

informação nestes suportes seria transformada para o formato digital e o suporte em si não 

precisaria ser acessado e manuseado, podendo ser guardado de forma adequada e permanente. 
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Segundo Buarque (2008, p. 46), o sistema DMSS funciona armazenando as informações em 

HDs (hard disc) e periodicamente em fitas de forma automatizada. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As questões abordadas neste trabalho a respeito dos documentos sonoros, tem a 

finalidade de contribuir com a temática ―preservação‖, direcionada aos gêneros documentais 

sonoros, através de algumas revisões bibliográficas e a revisitações a conceitos clássicos 

pertinentes a Arquivologia de modo a contribuir um pouco mais com a literatura da área e 

também como uma forma de conscientização, dos profissionais da informação, arquivistas, 

bibliotecários e museólogos, como também a outros profissionais de outras áreas que fazem 

uso destes gêneros documentais. 

Os documentos sonoros fazem parte da história da humanidade, e em cada região, ou 

país eles levam sobre si a carga cultural do lugar e do seu povo, servindo como fontes de 

informação, entretenimento, como prova de ações e atos políticos ou administrativos. 

A importância desse documento é tanta para diversas áreas do conhecimento que 

deveria haver uma conscientização maior sobre a sua preservação, não só de sua informação, 

mas também dos suportes em si, para que tenham longa vida e sejam passados de geração por 

geração. 
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