
 

 

23)  DIGITALIZAÇÃO 

A digitalização de acervos tem se tornado um dos 

procedimentos essenciais ao acesso e à difusão dos documentos 

arquivísticos, além de contribuir para a sua preservação, uma vez que 

restringe o manuseio dos documentos originais. Por isso, o uso da 

tecnologia digital traz grandes perspectivas de trabalho para os arquivos e bibliotecas, instituições 

por excelência mantenedoras de fontes primárias de informação. 

Constitui-se como instrumento capaz de dar acesso simultâneo local ou remoto aos seus 

representantes digitais.  

 

 

 

 

 

 

Diversos dispositivos tecnológicos (hardware) e programas de computadores (software) 

poderão ser utilizados para converter o documento original para o formato digital. No entanto, o 

produto dessa conversão não permite a eliminação automática do documento original. A 

digitalização, portanto é dirigida ao acesso, difusão e preservação do acervo documental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POR QUE DIGITALIZAR? 

Contribui para o amplo acesso e disseminação dos documentos arquivísticos por meio da 

Tecnologia da Informação e Comunicação. O documento em suporte de papel limita o acesso e 

manuseio a apenas um usuário por vez, sendo que um documento digitalizado fica disponível, em 

ambiente virtual, podendo ser visualizado e acessado simultaneamente por diferentes usuários. 

Os registros públicos originais, ainda que digitalizados, deverão ser preservados de 

acordo com o disposto na legislação pertinente.  

Entende-se por digitalização a conversão da fiel imagem de um documento 

arquivístico para o formato digital. Este processo dinamiza extraordinariamente o 

acesso e a disseminação das informações, com a visualização instantânea das 

imagens dos documentos.  

 

O processo de digitalização deverá ser realizado de forma a manter a 

integridade, a autenticidade e, se necessário, a confidencialidade do documento 

digital, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura 

de Chaves Públicas Brasileira - ICP – Brasil.” 



 

 

Permite o intercâmbio de acervos documentais e de seus instrumentos de pesquisa por meio de 

redes informatizadas. 

Promove a difusão e reprodução dos acervos arquivísticos não digitais, em formatos e 

apresentações diferenciados do formato original. 

Incrementa a preservação e segurança dos documentos arquivísticos originais, por restringir seu 

manuseio. O documento em suporte de papel, por sua fragilidade, possui tendência maior a 

desgastar-se com o manuseio, podendo ser, também, alterado, extraviado ou destruído. 

Redução do tempo das atividades que requerem análise de documentos. 

Redução no tempo de recuperação e duplicação dos documentos. Na microfilmagem, a leitura do 

documento é sequencial, sujeita a avanço físico. Os documentos digitalizados permitem a 

localização por “acesso direto”, propiciando maior rapidez e precisão na busca e recuperação da 

informação. 

A digitalização permite o incremento na segurança por meio da restrição de acesso a usuários 

autorizados. Os meios de armazenamento dos documentos digitais deverão protegê-los de acesso, 

uso, alteração, reprodução e destruição indevidas. O processo de digitalização deverá ser realizado 

de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se necessário, a confidencialidade do 

documento digital, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.  

Redução do custo de reprodução e recuperação do documento. 

A digitalização não substitui a cópia original. O produto da digitalização, a imagem digital, não 

substitui legalmente a informação armazenada no suporte original. 

 

Antes de iniciar o projeto de digitalização de documentos arquivísticos, é importante 

que o acervo tenha sido avaliado, selecionado, higienizado, identificado e organizado.  

A captura digital da imagem deverá ser realizada com o objetivo de garantir o máximo 

de fidelidade entre o representante digital gerado e o documento original, possibilitando a 

identificação do menor caractere possível (linha, traço, ponto, mancha de impressão). Recomenda-se 

a digitalização das capas, contracapas e envoltórios, bem como de páginas sem impressão (frente e 

verso) especialmente quando contiverem sinalização gráfica de numeração e outras informações.  

 A digitalização deve observar os parâmetros que possam significar riscos ao documento 

original, a saber: condições de manuseio, definição dos equipamentos de captura, tipo de 

iluminação, estado de conservação, valor intrínseco do documento original, etc.  

É necessário que os equipamentos utilizados possibilitem a captura digital de um 

documento arquivístico de forma a garantir a geração de um representante digital que reproduza, no 



 

 

mínimo, a mesma dimensão física e cores do original em escala 1:1, sem qualquer tipo de 

processamento posterior através de softwares de tratamento de imagem. 

Para a definição do tipo de equipamento de captura digital a ser utilizado, deve-se 

observar os tipos documentais existentes no acervo e sua quantificação, além das características 

físico-químicas de cada tipo de documento, pois isso reduzirá os riscos à integridade física do 

documento original.  

O processo de digitalização deverá ser realizado, preferencialmente, nas instalações das 

instituições detentoras do acervo documental, evitando seu transporte e manuseio inadequados, e a 

possibilidade de danos causados por questões ambientais, roubo ou extravio. Recomenda-se a 

digitalização de conjuntos documentais integrais, como fundos/coleções ou séries. No entanto, é 

possível digitalizar itens documentais isolados, devido frequência de uso, estado de conservação, ou 

alto valor intrínseco com necessidade de incremento de sua segurança, sem, entretanto, 

descontextualizá-los do conjunto a que pertencem. 

A definição do equipamento de captura digital a ser utilizado só poderá ser realizada 

após o minucioso exame do suporte original, considerando suas características físicas e estado de 

conservação, de forma a garantir aos representantes digitais a melhor fidelidade visual em relação 

aos documentos originais, sem comprometer o estado de conservação deste.  

Parâmetros para a obtenção de qualidade da imagem digital 

A qualidade da imagem digital é o resultado dos seguintes fatores:  

1 Da resolução óptica adotada no escaneamento. 

2 Da resolução óptica adotada no escaneamento. 

3 

Da profundidade de bit (é uma medida do número de bits utilizados para definir cada pixel). 

Quanto maior o número de bits para compor cada pixel, maior será a escala de tonalidades 

de cinza. Quando só se utiliza um bit por pixel denominamos de bitonal, ou seja, há apenas o 

preto e o branco. 

4 Dos processos de interpolação (quando utilizados) e dos níveis de compressão. 

5 Das características dos próprios equipamentos. 

6 Das técnicas utilizadas nos procedimentos que resultam no objeto digital. 

A resolução linear é determinada pelo número de pixels. Quanto maior o número de 

pixels utilizados no processo de captura digital de imagem, mais elevada será a resolução linear e, 

portanto, a possibilidade de representar a imagem original com a riqueza de detalhes do documento 

original. 



 

 

A compressão de formato de imagem digital é um recurso amplamente utilizado, tanto 

para armazenamento quanto para a transmissão de dados, pois tornam as imagens menores em 

volume de bits. Existem formatos de compressão sem perda de qualidade aparente (lossless), ou de 

compressão com perdas (lossy). A compressão não deve afetar a qualidade da imagem digital em 

relação a sua fidelidade com o original na recomendada escala 1:1. 

Outro fator a ser considerado são as condições de iluminação direta e indireta do local 

de trabalho. Deve-se obter um ambiente com controle das fontes de luminosidade, sejam os 

refletores utilizados para iluminar diretamente o documento seja as condições do local destinado a 

essa atividade (tipos e posicionamento), adequando-o aos requisitos técnicos necessários, como cor 

de paredes e piso, controle de aberturas (janelas e portas). O uso de roupas de cores fortes deve ser 

evitado no local onde é realizada a operação de captura digital. 

Tipos de equipamentos para a captura digital da image m  

Atualmente existem disponíveis no mercado diversos tipos de equipamentos de captura 

digital para imagens, que se aplicam aos diversos tipos de documentos arquivísticos. A definição do 

equipamento de captura digital a ser utilizado só poderá ser realizada após o minucioso exame do 

suporte original, considerando suas características físicas e estado de conservação, de forma a 

garantir aos representantes digitais a melhor fidelidade visual em relação aos documentos originais, 

e sem comprometer seu estado de conservação. 

ESCÂNERES DE MESA 

1 

São indicados para os documentos planos em folha simples e 

ampliações fotográficas contemporâneas em bom estado de 

conservação. Este tipo de equipamento não se aplica a documentos 

encadernados.  

ESCÂNERES PLANETÁRIOS 

2 

São usados para a digitalização de documentos planos em folha 

simples, de documentos encadernados que necessitem de 

compensação de lombada, de forma a garantir a integridade física 

dos mesmos, bem como para os documentos fisicamente frágeis, já 

que não ocorre nenhuma forma de tração ou pressão mecânica sobre 

os documentos. 

 

 

 

 



 

 

CÂMERAS DIGITAIS 

3 

O uso de câmeras digitais implica no uso de mesas de reprodução, 

para a garantia do paralelismo necessário à uma boa qualidade da 

imagem digital gerada, além de sistemas de iluminação artificial 

compatíveis, necessariamente com baixa intensidade de calor e o 

mínimo de tempo de exposição necessário para não comprometer o 

estado de conservação dos documentos arquivísticos originais, em 

especial os itens coloridos e as fotografias produzidas com processos 

fotográficos não contemporâneos, 

 

EQUIPAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO DE NEGATIVOS E DIAPOSITIVOS  

4 

Deve-se utilizar escâneres específicos para a captura deste tipo de 

documento. Neste tipo de equipamento só podem ser utilizados 

negativos e diapositivos de suporte flexível e em bom estado de 

conservação. Negativos e diapositivos de vidro, bem como negativos 

e diapositivos já em processo de deterioração não podem ser 

digitalizados neste tipo de equipamento devido ao risco causado pelo 

modo de operar seus dispositivos mecânicos e ópticos, devendo-se 

então utilizar um sistema de captura formado por câmeras digitais, 

mesas de reprodução e caixas de luz contínua ou com sistema de 

flash, como sistema de retro-iluminação 

 

EQUIPAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO DE MICROFORMAS  

 

Recomenda-se utilizar os escâneres específicos para a captura digital 

de diferentes microformas, garantindo a melhor fidelidade em 

relação ao original e integridade física daqueles tipos de documentos. 

A qualidade das imagens obtidas poderá variar em função do estado 

de conservação dos filmes. 
 

ESCÂNERES DE PRODUÇÃO E ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 

 

São equipamento de captura digital com mecanismos de alimentação 

automática e maior velocidade de operação. Algumas organizações 

arquivísticas ainda não aceitam a livre utilização desses equipamentos 

em documentos permanentes.  

A opção em empregar estes equipamentos para captura digital de 

documentos com sistemas de alimentação automática, também 

 



 

 

conhecidos como escâneres de produção, deve ser meticulosamente 

avaliada, devido a risco potencial de danos físicos e de redução da 

longevidade de documentos originais, em virtude do modo de operar 

de seus dispositivos mecânicos e ópticos, uma vez que é irreversível o 

modo de operação no momento quando estão em contato com o 

documento original, e a sua exposição a luminosidade artificial 

intensa e ao calor emanado pelo equipamento.  

Todos os documentos a serem digitalizados neste tipo de 

equipamento deverão obrigatoriamente passar por um processo de 

análise rigorosa de sua estrutura física, seu estado de conservação, 

bem como a retirada de sujidades e objetos como clips, grampos, 

fitas adesivas e assemelhados.  

Documentos fotográficos e material de arte, não podem ser 

digitalizados nestes tipos de equipamentos com alimentação 

automática, independente de seu tipo e estado de conservação. 

Formatos dos arquivos dos representantes digitais  

Para a geração de matrizes e derivadas em formatos de arquivo digitais, recomenda-se 

sempre a adoção dos formatos abertos (open sources) por permitirem melhores condições de acesso 

e preservação em longo prazo, e uma menor dependência de software e hardware.27 O formato 

mais utilizado para os representantes digitais matrizes é o formato TIFF (Tagged Image File Format), 

que apresenta elevada definição de cores sendo amplamente conhecido e utilizado para o 

intercâmbio de representantes digitais entre as diversas plataformas de tecnologia da informação 

existentes. Também pode ser apreciado o uso de outros dois formatos digitais: o formato Portable 

Network Graphics - PNG29 e o formato JPEG 200030. 

O processo de captura digital, a partir dos documentos originais, deverá, 

necessariamente, gerar representantes digitais de alta e baixa resoluções, denominados 

respectivamente, Matrizes e derivadas: 

Matriz Digital 

Os representantes digitais denominados como tal deverão ter alta qualidade de captura 

(resolução óptica em dpi e profundidade de bit) e ser armazenados e gerenciados por profissionais 

altamente qualificados em Tecnologia da Informação; o acesso deverá ser restrito e sob nenhuma 

hipótese autorizado a usuários não credenciados. O armazenamento desta matriz deverá ser feito 

em ambiente altamente protegido e fora dos sistemas e redes de dados para acesso remoto. 

 



 

 

Formatos de acesso 

São os representantes digitais de acesso para visualização em tela de navegação, de 

impressão e para download e que são gerados a partir das Matrizes Digitais para diferentes usos e, 

sempre que possível, de acordo com a demanda dos usuários finais. 

A partir da Matriz Digital, serão criados um ou mais representantes digitais, que 

denominamos nessa recomendação como Derivadas de Acesso, com compressão e menor resolução 

linear, facilitando o seu acesso, disseminação e uso. As derivadas de acesso podem receber 

tratamento de imagem a fim de permitir melhor visualização ou impressão. Sempre que possível, 

deverão ser utilizados preferencialmente formatos abertos para a geração dessas derivadas, e 

recomendamos os formatos JPEG e PNG. No entanto, pode ser necessária a utilização de outros 

formatos de arquivo digitais, até mesmo proprietários, em virtude de concepção de acesso por parte 

dos provedores e custodiadores dos representantes digitais. O formato de arquivo digital Portable 

Document Format - PDF ou PDF/A também é recomendado, embora possua uma taxa de compressão 

menor. Esse formato digital permite dar acesso ao usuário final uma representação fiel do 

documento original, em um único arquivo digital, especialmente quando esse é formado por 

múltiplas páginas e contiver também imagens fixas. 

Geração de matrizes digitais  

Recomendações para a captura digital, de acordo com o tipo de documento original, 

indicando o tipo de reprodução (modo de cor), formato de arquivo digital e resolução mínima em 

dpi. 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

TIPO DE 
REPRODUÇÃO 

FORMATO DE 
ARQUIVO DIGITAL 

RESOLUÇÃO MÍNIMA, MODO DE 
COR E OBSERVAÇÕES 

Textos impressos, 
sem ilustração, 
preto e branco. (*) 
sem manchas 

Bitonal (**) 
TIFF38 sem 
compressão 

Resolução mínima de 300 dpi, escala 
1:1, com margem preta de 0,2 cm ao 
redor do documento, 4 bits, modo 
bitonal (**) 

Textos impressos, 
com ilustração e 
preto e branco.(*) 
com manchas 

Tons de cinza 
(***) 

TIFF sem 
compressão 

Resolução mínima de 300 dpi, escala 
1:1, com margem preta de 0,2 cm ao 
redor do documento, 8 bits, modo 
tons de cinza (***) 

Textos impressos, 
com ilustração e 
cor 

Cor 
TIFF sem 

compressão 

Resolução mínima de 300 dpi , 
escala 1:1, com margem preta de 0,2 
cm ao redor do documento, 24 bits 
(8 bits por canal de cor), modo RGB 
(****) 

Manuscritos sem a 
presença de cor 

Tons de cinza 
TIFF sem 

compressão 

Resolução mínima de 300 dpi, escala 
1:1, com margem preta de 0,2cm ao 
redor do documento, 8 bits, modo 
tons de cinza (***) 



 

 

Manuscritos com a 
presença de cor 

Cor 
TIFF sem 

compressão 

Resolução mínima de 300 dpi, escala 
1:1, com margem preta de 0,2 cm ao 
redor do documento, 24 bits (8 bits 
por canal de cor), modo RGB (****) 

Fotografias (Preto 
e Branco e Cor) 
(**) 

Cor 
TIFF sem 

compressão 

Resolução mínima de 300 dpi, escala 
1:1, com margem preta de 0,2 cm ao 
redor do documento, 24 bits (8 bits 
por canal de cor), modo RGB, com 
carta de cinza para ajuste de níveis 
(preferencialmente) 

Negativos 
fotográficos e 
diapositivos (a) 

Cor 
TIFF sem 

compressão 

Resolução mínima de 3000 dpi, 24 
bits (8 bits por canal de cor), modo 
RGB (****) 

Documentos 
cartográficos 

Cor 
TIFF sem 

compressão 

Resolução mínima de 300 dpi, escala 
1:1, com margem preta de 0,2cm ao 
redor do documento, 24 bits (8 bits 
por canal de cor), modo RGB, com 
carta de cinza para ajuste de níveis 
(preferencialmente) (****) 

Plantas Preto e branco TIFF 
Resolução mínima de 600 dpi, 8 bits, 
com possibilidade de modo tons de 
cinza (****) 

Microfilmes e 
microfichas 

Tons de cinza 
(***) 

TIFF sem 
compressão 

Resolução mínima de 300 dpi, 8 bits, 
modo tons de cinza (***) 

Gravuras, cartazes 
e desenhos (Preto 
e Branco e Cor) 

Cor 
TIFF sem 

compressão 

Resolução mínima de 300 dpi, escala 
1:1, com margem preta de 0,2cm ao 
redor do documento, 24 bits (8 bits 
por canal de cor), modo RGB, com 
carta de cinza ou cores para ajuste 
de níveis (preferencialmente) (****) 

 
(*) Sem manchas / com manchas.  
(**) Bi-tonal: Captura de imagem onde não há gradação entre o claro e o escuro. Recomenda-se o seu 
uso somente para textos impressos e/ou datilografados monocromáticos e muito homogêneos, sem 
presença de manchas ou escurecimento do suporte original.  
(***) Tons de Cinza / Escala de cinza: (Greyscale) - Recomenda-se o uso de escala de cinza para evitar 
que pequenas manchas interfiram na leitura final do representante digital. Da mesma forma para a 
digitalização de microformas, caso tenham as características assinaladas acima.  
(****) Modo de cor: RGB (Red-Green-Blue). Padrão de cores. RGB é a abreviatura do sistema de cores 
aditivas formado por Vermelho (Red), Verde (Green) e Azul (Blue). Este sistema é constituído por 
projeções de luz como monitores de vídeo e projetores (data displays), em contraposição ao sistema 
substrativo, formado por impressões (CMYK). O padrão RGB é padrão para apresentação de cores na 
internet e seu uso é recomendado para documentos originalmente coloridos ou com informações 
relevantes em cor e fotografias de modo geral. 

 

 

 



 

 

Metadados técnicos  

Os metadados técnicos descrevem as características do representante digital no que diz 

respeito ao processo de captura digital, onde deve ser descrito e registrado o ambiente tecnológico 

(software e hardware), bem como algumas das características físicas do documento, tais como tipo e 

dimensão. Estes metadados devem, preferencialmente estarem inseridos ou encapsulados no 

representante digital e também descritos e registrados em planilhas em banco de dados. A maior 

parte dos metadados discriminados abaixo são produzidos e inseridos automaticamente seja no 

próprio representante digital ou em planilha de banco de dados. 

Controle de qualidade no processamento técnico de captura 
digital 

O controle de qualidade no processamento técnico de captura digital de imagem, deve 

ser realizado pelos responsáveis da captura digital da imagem, um conjunto de procedimentos 

técnicos com o propósito de efetuar a verificação da fidelidade do representante digital em relação 

ao documento original, e se foram obtidas as características técnicas requeridas como resolução, 

modo de cor e registro de metadados técnicos. 

Recomenda-se a amostragem quando forem grandes volumes (quantidade de itens 

individuais) e com características muito homogêneas. Recomenda-se o exame individual nos casos 

em que os documentos possuam grande valor intrínseco. 

Formas de obtenção e verificação da qualidade: 

NA TELA (MONITOR CALIBRADO) 

Os monitores devem ser calibrados e estarem bem posicionados no ambiente, levando-se em 

consideração eventuais reflexos na tela. 

Ver a imagem em escala 1:1 - 100 %.  

Uso de escala para avaliar escala de cinza ou modo de cor.  

Uso de escalas de resolução e histogramas para avaliar a resolução espacial e a reprodução tonal. 

 

POR IMPRESSÃO 

Exame pelo olho humano, de cópias impressas para avaliar a qualidade da captura digital 

comparando com o documento original. 

 

 



 

 

CONTROLE DE QUALIDADE DO ESCÂNER E/OU DA CÂMERA DIGITAL 

Seguir os manuais dos equipamentos. 

Utilizar as escalas de cinza e cores padrões para a calibração. 

Verificar em amostras em tela e por impressão, e por comparação com o original. 

Utilizar softwares específicos para calibração de escâneres. 

Observar o perfil de Cor pelo Padrão ICC. Especificações para sistemas de cores em formatos e 

plataformas abertas. 

Cada equipamento deve ser calibrado e gerado o seu ajuste individual denominado de ICC Profile. 

CALIBRAÇÃO DE MONITORES 

Recomenda-se o uso de espectrofotômetros para calibragem dos monitores e a criação de perfis de 

cor para que sejam equivalentes às visualizações no monitor e na impressão. 

 

VALIDAÇÃO E CONFORMIDADE 

Verificar se os formatos de arquivo digitais gerados (Matrizes e derivadas de acesso) estão de acordo 

com as especificações técnicas. 

 

ETAPAS DO PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 

1 

Os documentos passam por um processo de preparação para que se 

tornem aptos à digitalização (higienização, retirada de grampos ou 

qualquer objeto que prejudique o acesso do documento ao scanner, 

desmontagem das pastas, desamassar documentos dobrados ou 

amassados, recuperação documentos rasgados, separação dos 

documentos manchados, etc). 

 

2 

Digitalização dos documentos. Deve ser feita a escolha da resolução, 

cor e formatos desejados. Recomenda-se que a escolha dos formatos 

leve em consideração a necessidade de preservação de longo prazo 

que recai sobre determinados tipos de documentos.  



 

 

3 

Indexação dos documentos. Contribuem para a precisa localização, 

agrupamento e gerenciamento das imagens geradas durante a 

digitalização, permitindo a posterior conferência da regularidade das 

etapas do processo adotado.  

4 

Controle de qualidade dos representantes virtuais. Análise minuciosa 

das imagens para verificar se estão de acordo com as especificações 

do projeto de digitalização.  

5 

Disponibilização dos representantes virtuais para acesso e pesquisa. O projeto de 

digitalização deverá permitir que as imagens capturadas possam ser visualizadas em 

microcomputadores convencionais, podendo ser ampliadas para melhor leitura de detalhes, 

reduzidas para oferecer uma visão total da imagem, rotacionadas, impressas por impressoras 

gráficas ou mesmo transmitidas via comunicação de dados.   

Acesso 
Os representantes digitais, que serão colocados em acesso à própria organização e aos 

usuários finais deverão estar à disposição por meio de algum sistema eletrônico de acesso: (intranet 

e internet), para pesquisa, busca e recuperação, acesso, visualização, e download (se couber). 

Recomenda-se que os formatos digitais destinados para uso de usuários finais (download ou cópia 

por demanda), sejam preferencialmente em formato digital aberto, e disponibilizados em variados 

tamanhos. 

Extração de conteúdos 

OCR (Optical Character Recognition) – Reconhecimento Óptico de Caracteres 

Tecnologia para reconhecimento óptico de caracteres a partir de um arquivo de 

imagem. Através do OCR é possível digitalizar uma folha de texto impresso e obter um arquivo de 

texto editável, de forma a permitir, por exemplo, alteração e pesquisa no conteúdo do texto. 

 



 

 

 

 

ICR (Intelligent Character Recognition) – Reconhecimento Inteligente de Caracteres 

Forma avançada de OCR que inclui capacidade de aprender fontes durante o processo 

ou usar o contexto para fortalecer probabilidades de reconhecimento correto ou reconhecer 

caracteres manuscritos. 

OMR (Optical Mark Recognition) – Reconhecimento Óptico de Marcas 

Detecta presença ou ausência de marcas em áreas definidas. Usado para processar 

questionários, testes padronizados, cédulas, gabaritos, etc. Os documentos a serem processados são 

semelhantes e preenchidos à mão. 

 



 

 

 

 

HCR (Handwritten Character Recognition) – Reconhecimento de Caracteres 

Manuscritos 

Tecnologia voltada ao reconhecimento de caracteres manuscritos para conversão em 

código ACSII, ou seja, conversão do manuscrito ou letras em caracteres de texto. 

 

 

Aspectos gerais para segurança, armazenamento e 
preservação das imagens digitais  



 

 

Armazenamento 

Para o armazenamento de representantes digitais de acervos de grandes 

dimensões e que envolvam grande quantidade de dados e portanto maiores dimensões de 

volume em bytes recomenda-se preferencialmente a utilização de memórias secundárias e 

terciárias. 

Para matrizes digitais: discos rígidos (HD) e fitas magnéticas do tipo LTO 

(permitem o armazenamento off-line de grandes volumes de documentos digitais com custo 

mais baixo que os Hds). 

Para as derivadas de acesso: Os representantes digitais para acesso pelo usuário 

final (internos ou externos), deverão estar disponíveis por meio de unidades de HD ou 

mesmo em juke-box de CDs/DVDs, concebidas especificamente para esse fim. Quando se 

pretender disponibilizar os representantes digitais em sistemas de acesso externo (sítios da 

internet), esses devem estar armazenados em dispositivos próprios, como os citados acima, 

mas não interligados (on-line) ao sistema de armazenamento e segurança das Matrizes 

Digitais. 

Cópias de segurança: Devem ser criadas ao menos duas matrizes digitais de 

segurança, e uma matriz com processamento de imagem (se for gerada). Essas cópias devem 

estar armazenadas fora de linha (off-line), ou seja sem conexão física na rede de dados e 

recomenda-se que uma cópia esteja em armazenamento off-site (armazenada em condições 

adequadas em instalação diversa e afastada da organização detentora do acervo). 

Recomenda-se a geração e manutenção também de cópias de segurança dos representantes 

digitais (derivadas) para acesso. Cada tipo de cópia, matriz ou derivada deve ser armazenada 

em dispositivo específico. 


