
 

 

24)  TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO APLICADA AOS ARQUIVOS  

Sistema informatizado de gestão arquivística de documentos 

- SIGAD 

É um conjunto de procedimentos e operações técnicas que visam o controle do ciclo de 

vida dos documentos, desde a produção até a destinação final, seguindo os princípios da gestão 

arquivística de documentos e apoiado em um sistema informatizado. 

Um SIGAD tem que ser capaz de manter a relação orgânica entre os documentos e de 

garantir a confiabilidade, a autenticidade e o acesso, ao longo do tempo, aos documentos 

arquivísticos, ou seja, seu valor como fonte de prova das atividades do órgão produtor. 

Um SIGAD inclui operações como: captura de documentos, aplicação do plano de 

classificação, controle de versões, controle sobre os prazos de guarda e destinação, 

armazenamento seguro e procedimentos que garantam o acesso e a preservação a médio e longo 

prazo de documentos arquivísticos digitais e não digitais. 

Um SIGAD deve abranger todos os tipos de documentos arquivísticos digitais do órgão 

ou entidade, ou seja, textos, imagens fixas e em movimento, gravações sonoras, mensagens de 

correio eletrônico, páginas web, bases de dados. 

É um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos e, como tal, sua 

concepção tem que se dar a partir da implementação de uma política arquivística no órgão ou 

entidade. 

REQUISITOS ARQUIVÍSTICOS QUE CARACTERIZAM UM SIGAD 

Captura, armazenamento, indexação e recuperação de todos os tipos de documentos arquivísticos. 

Gestão dos documentos a partir do plano de classificação para manter a relação orgânica entre os 

documentos. 

Implementação de metadados associados aos documentos para descrever os contextos desses 

mesmos documentos. 

Integração entre documentos digitais e convencionais. 

Manutenção da autenticidade dos documentos 

Avaliação e seleção dos documentos para recolhimento e preservação daqueles considerados de 

valor permanente. 

Aplicação de tabela de temporalidade e destinação de documentos. 

Transferência e recolhimento dos documentos por meio de uma função de exportação. 



 

 

Gestão de preservação dos documentos 

 

O sucesso do SIGAD dependerá, fundamentalmente, da implementação prévia de um 

programa de gestão arquivística de documentos. O SIGAD deve ser capaz de gerenciar, 

simultaneamente, os documentos digitais e os convencionais.  

No caso dos documentos convencionais, o sistema registra apenas as referências sobre 

os documentos e, para os documentos digitais, a captura, o armazenamento e o acesso são feitos por 

meio do SIGAD. 

Um SIGAD inclui um sistema de protocolo informatizado, entre outras funções da gestão 

arquivística de documentos. 

Captura 

Captura é a incorporação de um documento ao sistema de gestão arquivística, quando 

ele passa a seguir as rotinas de tramitação e arquivamento. Uma vez capturado, o documento pode 

ser incluído num fluxo de trabalho e, posteriormente, arquivado. 

Em um SIGAD, o documento pode ser produzido tanto diretamente dentro do sistema e 

então capturado, como fora do sistema e capturado e registrado posteriormente. 

Além do código de classificação, descritores, número de protocolo e número de registro, 

a captura pode prever a introdução de outros metadados, tais como data e hora da produção, da 

transmissão e do recebimento do documento; nome do autor, do originador, do redator e do 

destinatário, entre outros. Esses metadados podem ser registrados em vários níveis de 

detalhamento, dependendo das necessidades geradas pelos procedimentos do órgão ou entidade e 

do seu contexto jurídico-administrativo. Os metadados são essenciais para identificar o documento 

arquivístico de maneira inequívoca e mostrar sua relação com os outros documentos. 

Registro 

O registro consiste em formalizar a captura do documento dentro do sistema de gestão 

arquivística por meio da atribuição de um número identificador e de uma descrição informativa. Em 

um SIGAD, essa descrição informativa corresponde à atribuição de metadados. 

O registro tem por objetivo demonstrar que o documento foi produzido ou recebido e 

capturado pelo sistema de gestão arquivística de documentos, assim como facilitar sua recuperação. 

Após o recebimento dos documentos, o serviço de protocolo faz o registro, atribuindo-

lhes número e data de entrada, anotando o código de classificação e o assunto, e procedendo à 

distribuição dos documentos nas unidades destinatárias. 

 



 

 

Classificação 

Classificação é o ato ou efeito de analisar e identificar o conteúdo dos documentos 

arquivísticos e de selecionar a classe sob a qual serão recuperados. Essa classificação é feita a partir 

de um plano de classificação elaborado pelo órgão ou entidade e que pode incluir ou não a 

atribuição de código aos documentos. A classificação deve tomar por base o conteúdo do 

documento, que reflete a atividade que o gerou e determina o uso da informação nele contida. A 

classificação também define a organização física dos documentos, constituindo-se em referencial 

básico para sua recuperação. 

OBJETIVOS DA CLASSIFICAÇÃO  

Estabelecer a relação orgânica dos documentos arquivísticos. 

Assegurar que os documentos sejam identificados de forma consistente ao longo do tempo. 

Auxiliar a recuperação de todos os documentos arquivísticos relacionados a determinada função ou 

atividade. 

Possibilitar a avaliação de um grupo de documentos de forma que os documentos associados sejam 

transferidos, recolhidos ou eliminados em conjunto. 

Indexação 

Indexação é a atribuição de termos à descrição do documento, utilizando vocabulário 

controlado e/ou lista de descritores, tesauro e o próprio plano de classificação. Ela tem como 

objetivo ampliar as possibilidades de busca e facilitar a recuperação dos documentos, e pode ser 

feita de forma manual ou automática. 

Atribuição de restrição de acesso 

Os documentos também devem ser analisados com relação às precauções de segurança, 

ou seja, se são considerados ostensivos ou sigilosos. No caso dos sigilosos, a legislação estabelece 

graus de sigilo a serem atribuídos a cada documento. 

Arquivamento  

A operação de arquivamento dos documentos digitais se diferencia do arquivamento 

dos documentos convencionais porque nestes o arquivamento é ao mesmo tempo uma operação 

lógica e física, como, por exemplo, arquivar um relatório na pasta Relatórios. No documento digital, 

como suporte e conteúdo são entidades separadas e o documento é constituído por um objeto físico 

(suporte), lógico (software e formato) e conceitual (apresentação), a operação de arquivar significa 

armazenar o objeto digital, mantendo sua identificação única e os ponteiros para outros objetos 

digitais. 



 

 

Avaliação, temporalidade e destinação 

É o processo de análise dos documentos arquivísticos, visando estabelecer os prazos de 

guarda e a destinação, de acordo com os valores primário e secundário que lhes são atribuídos. Os 

prazos de guarda e as ações de destinação deverão estar formalizados na tabela de temporalidade e 

destinação do órgão ou entidade. A avaliação é uma atividade vital em um programa de gestão 

arquivística de documentos, pois permite racionalizar o acúmulo de documentos nas fases corrente e 

intermediária, facilitando a constituição dos arquivos permanentes. 

O sistema de gestão arquivística de documentos, particularmente no caso de um SIGAD, 

deve identificar a temporalidade e a destinação previstas para o documento no momento da captura 

e do registro, de acordo com os prazos e ações estabelecidos na tabela de temporalidade e 

destinação do órgão ou entidade. Essa informação deve ser registrada em um metadado associado 

ao documento. 

O sistema de gestão arquivística de documentos também deve identificar os 

documentos que já cumpriram sua temporalidade, para implementar a destinação prevista. Se for 

um SIGAD, esse sistema deve ser capaz de listar os documentos que tenham cumprido o prazo 

previsto na tabela de temporalidade e destinação. 

Pesquisa, localização e apresentação dos documentos  

O sistema de gestão arquivística deve permitir a pesquisa, a localização e a apresentação 

dos documentos e informações neles contidas, de forma a facilitar a condução das atividades e 

satisfazer os requisitos relativos à transparência do órgão ou entidade. Em um SIGAD, a pesquisa se 

faz por meio de parâmetros predefinidos, selecionados entre as informações coletadas no momento 

do registro do documento e entre os metadados a ele associados. 

Segurança: controle de acesso, trilhas de auditoria e cópias 

de segurança  

O sistema de gestão arquivística deve prever controles de acesso e procedimentos de 

segurança que garantam a integridade dos documentos. Entre esses procedimentos, podem-se 

destacar o uso de controles técnicos e programáticos, diferenciando tipos de documentos, perfis de 

usuários e características de acesso aos dados, e a manutenção de trilhas de auditoria e de rotinas de 

cópias de segurança. 

Controle de acesso 

O sistema de gestão arquivística precisa limitar ou autorizar o acesso a documentos por 

usuário e/ou grupos de usuários. 

O controle de acesso deve garantir, no mínimo, as seguintes funções: 



 

 

• restrição de acesso aos documentos; 

• exibição dos documentos, criptografados ou não, e dos metadados somente aos 

usuários autorizados; 

• uso e intervenção nos documentos somente pelos usuários autorizados. 

Os documentos também devem ser analisados com relação às precauções de segurança, 

ou seja, se são considerados ostensivos ou sigilosos.  

O sistema deve impedir que usuários não autorizados tenham acesso aos documentos 

classificados como sigilosos, isto é, submetidos às categorias de sigilo previstas em lei, bem como 

àqueles tidos como originalmente sigilosos.  

Uso e rastreamento 

O uso dos documentos pelos usuários deve ser registrado pelo sistema nos seus 

respectivos metadados. A gestão desse uso inclui: 

• identificação da permissão de acesso dos usuários, isto é, do que cada um pode 

acessar; 

• identificação da precaução de segurança e da categoria de sigilo dos documentos; 

• garantia de que somente os indivíduos autorizados tenham acesso aos documentos 

sigilosos; 

• registro de todos os acessos, tentativas de acesso e uso dos documentos (visualização, 

impressão, transmissão e cópia para a área de transferência), com identificação de usuário, data, 

hora e, se possível, estação de trabalho; 

• revisão periódica das classificações de acesso a fim de garantir sua atualização. 

O rastreamento dos documentos em trilhas de auditoria é uma medida de segurança 

que tem por objetivo verificar a ocorrência de acesso e uso indevidos aos documentos. O grau de 

controle de acesso e o detalhamento do registro na trilha de auditoria dependem da natureza do 

órgão ou entidade e dos documentos produzidos. 

Trilha de auditoria 

A trilha de auditoria é o conjunto de informações registradas que permite o 

rastreamento de intervenções ou tentativas de intervenção no documento arquivístico digital ou no 

sistema. 

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

dentro de um SIGAD (captura, registro, classificação, indexação, arquivamento, armazenamento, 

recuperação da informação, acesso e uso, preservação e destinação), informando quem operou, a 

data e a hora, e as ações realizadas. A trilha de auditoria tem o objetivo de fornecer informações 



 

 

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

entidade. 

OBJETIVOS DA TRILHA DE AUDITORIA 

Identificar os autores de cada operação realizada nos documentos. 

Prevenir a perda de documentos. 

Monitorar todas as operações realizadas no SIGAD. 

Garantir a segurança e a integridade do SIGAD. 

Cópias de segurança 

O SIGAD deve prever controles para proporcionar a salvaguarda regular dos documentos 

arquivísticos e dos seus metadados. Deve também poder recuperá-los rapidamente em caso de 

perda devido a sinistro, falha no sistema, contingência, quebra de segurança ou degradação do 

suporte. Esses mecanismos devem seguir a política de segurança da informação do órgão ou 

entidade. 

O SIGAD deve prover meios de realização de cópias de segurança (backup). Esse 

processo consiste na realização de cópias periódicas das informações com o propósito de 

restauração posterior, em caso de perda devido a falhas de software, hardware ou mesmo acidentes. 

O processo reverso ao backup é a restauração (restore), que consiste em recuperar as informações 

para o ambiente de produção do SIGAD em um estado consistente. 

Segurança da infraestrutura 

A natureza das medidas de segurança da infraestrutura de instalações do acervo digital 

diz respeito a requisitos operacionais e não é muito diferente daquela do acervo convencional. Essas 

medidas devem considerar os seguintes aspectos: 

MEDIDAS DE SEGURANÇA DA INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÕES 

As salas reservadas a computadores servidores, equipamentos de rede e ao armazenamento dos 

documentos digitais devem ter temperatura ambiente e umidade relativa do ar controladas e 

fornecimento estável de energia elétrica. Deve haver controle contínuo para verificar se essas 

condições estão sendo atendidas. 

Equipamentos contra incêndio devem estar presentes em toda a área de instalação e de acordo 

com as normas de segurança estabelecidas. 

Os equipamentos contra incêndio devem ser verificados periodicamente e substituídos antes do 

término da vida útil prevista. 



 

 

O órgão ou entidade tem que prever instalações adequadas de para-raios, com procedimentos de 

manutenção periódica, seguindo a legislação e as normas técnicas estabelecidas. 

A área reservada à instalação do SIGAD deve ser compartimentada, com o objetivo de controlar o 

acesso às informações. 

As salas de computadores servidores são de uso exclusivo de pessoal autorizado e devem ter 

controle eletrônico de acesso. 

Para acesso a áreas de segurança, identificações e credenciais de segurança têm de estar de acordo 

com as atribuições individuais e as regras de segurança do órgão ou entidade. 

Armazenamento 

As considerações e ações relativas ao armazenamento dos documentos arquivísticos 

convencionais e digitais permeiam todo o seu ciclo de vida. Esse armazenamento deve garantir a 

autenticidade e o acesso aos documentos pelo tempo estipulado na tabela de temporalidade e 

destinação. 

Documentos de valor permanente, independentemente do formato, requerem um 

armazenamento criterioso desde o momento da sua produção, para garantir sua preservação no 

longo prazo. 

No caso dos documentos arquivísticos digitais, os órgãos e entidades devem dispor de 

políticas e diretrizes para conversão ou migração desses documentos de maneira a garantir sua 

autenticidade, acessibilidade e utilização. Os procedimentos de conversão e migração devem 

detalhar as mudanças ocorridas nos sistemas e nos formatos dos documentos. 

Os fatores mais importantes para a seleção das opções de armazenamento para 

documentos digitais são: 

• a capacidade dos dispositivos de armazenamento; 

• segurança dos documentos: as instalações de armazenamento (depósitos, arquivos, 

computadores) deverão prever a limitação de acesso aos documentos, como, por exemplo, o 

controle das áreas de armazenamento e sistemas de detecção de entrada não autorizada. O depósito 

deve estar localizado em área que não seja de risco. No caso de documentos digitais, devem ser 

previstos procedimentos que previnam a perda de documentos por falha do SIGAD (cópias de 

segurança e segurança da infraestrutura); 

• características físicas do suporte e do ambiente: fatores como tipo de suporte, peso, 

grau de contaminação do documento e do ambiente, temperatura e umidade influenciam a 

adequação das condições de armazenamento. Nesse sentido, devem ser adotados procedimentos – 



 

 

como controle e verificação do tempo de vida útil e da estabilidade dos suportes – para prevenir 

danos aos documentos. 

É importante que os meios de acondicionamento sejam robustos e adequados ao 

formato e à quantidade de documentos. As áreas de depósito devem ter amplitude adequada, 

estabilidade de temperatura e de níveis de umidade, proteção contra sinistro, contaminação 

(isótopos radioativos, toxinas, mofo) e infestação de insetos ou micro-organismos. Os documentos 

digitais devem passar, periodicamente, pela troca de suporte, isto é, as informações contidas num 

suporte devem ser transferidas para outro. Essa técnica é denominada atualização (refreshing). 

Workflow 

Workflow é uma tecnologia vocacionada para a automação de processos de trabalho. 

Este sistema permite que vários utilizadores interajam entre si através em um fluxo de trabalho 

computorizado e pré-definido, melhorando os processos da instituição por meio da realização de 

tarefas de forma coordenada e sequencial. 

Os colaboradores terão a possibilidade de acompanhar a tramitação dos documentos e 

o desenvolvimento das ações entre os vários participantes do fluxo, o que contribuirá para a 

melhoria na realização das atividades, a identificação dos gargalos, o controle dos prazos e o ganho 

de qualidade ao produto final. 

O workflow permite a execução de processos de forma estruturada e isso aumenta a 

confiança na realização das tarefas e elimina incertezas na tramitação dos documentos.  

 

 

 

 

 

 

 

Destaca-se uma série de vantagens na automação dos fluxos de trabalho:  

O Workflow permite a gestão dos processos de negócio em uma instituição, 

levando os dados corretos, às pessoas adequadas e no momento oportuno. Os 

documentos, informações e atividades são passadas de um participante para 

outro para que estes desenvolvam ações respeitando um conjunto de regras 

procedimentais e fluxos previamente estabelecidos. 
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Possibilidade de acesso remoto por parte dos participantes do grupo. 

Rapidez na pesquisa de informações armazenadas. 

Informações dos responsáveis por cada atividade do processo sempre 
atualizadas. 

Conhecimento do status do processo a cada instante, possibilitando saber 
quais os participantes estão atuando, quais são os próximos a atuar, e 
quando, etc. 

Coordenação e execução das atividades automaticamente com o uso de 
agendas e trocas de mensagens eletrônicas com os participantes. 

Armazenamento das regras e procedimentos.  

Diminuição da necessidade circulação de documentos em papel e 
tramitação automática dos documentos. 

Redução do espaço de armazenamento de informações 

Divisão  coordenada do trabalho. 

Padronização e melhoria dos processos. 

Realização das tarefas de acordo com regras pré-estabelecidas. 

Redução dos erros, custos e tempo de cada atividade. Eficiência melhorada. 
A automação de processos de negócios resulta na eliminação de muitos 
passos desnecessários e na obtenção de processos mais eficientes e simples. 

Controle das atividades do processo – monitoramento constante com 
emissão de alertas automáticos. 

Suporte à tomada de decisões. 

Qualidade no produto final e a consequente melhoria no atendimento ao 
cliente. 



 

 

Preservação Digital 

No final do século XX, a necessidade da implantação de programas de gestão arquivística 

de documentos foi reforçada pela produção crescente de documentos arquivísticos exclusivamente 

em formato digital – textos, mensagens de correio eletrônico, bases de dados, planilhas, imagens, 

gravações sonoras, material gráfico, páginas da web, etc. 

Diante da crescente utilização da Tecnologia da Informação e Comunicação na produção 

de documentos arquivísticos, tona-se fundamental a preocupação com a preservação dos 

documentos digitais gerados, uma vez que eles são bastante ameaçados pela fragilidade do suporte 

e pela obsolescência tecnológica. 

As instituições precisam definir e implementar uma política de preservação digital, pois 

é esta que vai possibilitar a preservação dos documentos digitais produzidos. Por outro lado, sua 

inexistência terá como consequência a perda do acervo ao longo do tempo, tendo em vista que a 

ausência de normas, padrões, modelos, ambientes e procedimentos deixará os profissionais sem 

uma diretriz institucional a ser seguida nos momentos críticos. 

 

 

 

 

 

Os documentos arquivísticos têm de se manter acessíveis e utilizáveis pelo tempo que 

for necessário, garantindo-se sua longevidade, funcionalidade e acesso contínuo. Devem ser 

asseguradas as características dos documentos, tais como autenticidade e acessibilidade, pela 

adoção de estratégias institucionais e técnicas proativas de produção e preservação que garantam 

sua perenidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O documento digital apresenta especificidades que podem comprometer sua 

autenticidade, uma vez que é suscetível à degradação física dos seus suportes, à 

obsolescência tecnológica de hardware, software e de formatos, e a intervenções 

não autorizadas, que podem ocasionar adulteração e destruição. 

Para os documentos digitais, o foco da preservação é a manutenção do acesso, 

que pode implicar mudança de suporte e formato, bem como atualização do 

ambiente tecnológico. A fragilidade do suporte digital e a obsolescência 

tecnológica de hardware, software e formato exigem intervenções periódicas. 



 

 

ESTRATÉGIAS DE PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS 

Prevenção da obsolescência tecnológica e de danos físicos ao suporte, por meio de procedimentos 

de migração, como atualização (refreshing) e conversão. 

Emulação 

Encapsulamento 

Preservação da tecnologia 

Adoção de formatos digitais abertos configura-se, adicionalmente, como medida de preservação 

recomendável e necessária. 

Documentar os procedimentos e as estruturas de metadados 

Hardware 

O hardware é um dos elementos básicos do documento digital sem o qual o documento 

não poderá ser visualizado. Tendo em vista seu nível de importância neste contexto, o hardware 

utilizado para a produção, gestão e preservação deve ser escolhido de forma absolutamente 

criteriosa (evitando dependência a equipamentos específicos), pois a partir do momento em que 

escolhemos um tipo muito específico e raro, a instituição poderá ficar “refém” de determinada 

tecnologia ou fabricante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A obsolescência tecnológica do hardware é outro grande problema que deve ser 

levando em consideração quando se pensa em preservação digital de longo prazo, pois há o risco de 

perda da documentação digital simplesmente por não haver mais 

peças ou mão-de-obra para a manutenção do equipamento. Desta 

forma, em algum momento será imprescindível a migração da 

tecnologia dos documentos digitais. 

 

 

Quando da aquisição dos hardwares, os responsáveis pela compra devem 

observar se a tecnologia que está sendo adquirida é compatível com a de 

diversos fornecedores, com padrões internacionais e com arquitetura aberta. 

Isso garantirá o acesso à informação sem interferência direta do fabricante. É 

recomendado o uso de tecnologias consolidadas, confiáveis e compatibilizadas 

pelo mercado. 



 

 

 

 

 

 

 

Software 

Assim como acontece com o hardware, as instituições devem evitar dependência a 

softwares específicos e de padrão fechado, tendo em vista que a dependência tecnológica e de 

fabricante é absolutamente desaconselhável. A utilização de softwares com padrões abertos tem 

sido uma das alternativas para a conquista da independência em relação à fabricante específico. Os 

padrões abertos permitem um domínio maior sobre a tecnologia utilizada e sobre a documentação 

gerada. 

 

 

 

 

 

A estabilidade no mercado também é fundamental, pois pode evitar a perda de acesso 

aos documentos em virtude da descontinuidade do produto. Nesse sentido, é aconselhável o uso de 

tecnologias consolidadas, confiáveis e compatibilizadas pelo mercado. 

Migração 

Conjunto de procedimentos e técnicas para assegurar a capacidade de os objetos 

digitais serem acessados face às mudanças tecnológicas. 

A MIGRAÇÃO CONSISTE NA... 

Transferência de um objeto digital de um suporte que está se tornando obsoleto, fisicamente 

deteriorado ou instável para um suporte mais novo. 

Transferência de um objeto digital de um formato obsoleto para um formato mais atual ou 

padronizado. 

Transferência de um objeto digital de uma plataforma computacional em vias de descontinuidade 

para uma outra mais moderna. 

 

 

 

Os hardwares são considerados frágeis quando comparados aos suportes 

convencionais e sua degradação acontece com muita rapidez. Problemas com a 

manipulação, a frequência de acesso e os defeitos de fabricação podem afetar a 

confiabilidade do suporte, diminuindo sua vida útil. 

Sendo o software um elemento primordial para a visualização do documento 

digital, sua escolha deve ser bastante criteriosa. Assim como os hardwares, eles 

também sofrem com a rápida obsolescência, o que torna obrigatória a adoção de 

uma política consistente da migração das informações. 



 

 

 

 

 

 

 

A rápida obsolescência dos hardwares e softwares deve ser considerada quando o 

assunto é preservação digital. É preciso que se garanta a leitura do documento digital armazenado 

sem maiores embaraços.  

Além da obsolescência, a fragilidade do suporte digital também deve ser considerada 

quando da elaboração de uma política de migração, pois os suportes digitais são frágeis e devem ter 

seu tempo de vida útil estimado para que não exista o risco de perda de documentação digital por 

degradação da mídia. 

Para que a instituição possa assegurar a preservação dos documentos digitais, a 

acessibilidade futura e a autenticidade, os padrões de formatos dos documentos digitais devem ser 

rigorosamente planejados e implementados, tanto para a captura de documentos através de 

equipamentos de digitalização, como para os documentos que já nasceram em meio digital.  

 

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS PADRÕES DE FORMATOS 

FORMATOS ABERTOS 
Possibilitar a independência do ambiente computacional (hardware e 

software). 

ACESSIBILIDADE 

Garantir o acesso ao documento, adotando padrões de formatos abertos 

popularmente utilizados e que não necessitam de um software 

proprietário para seu acesso. 

ESTABILIDADE 
Adotar formatos estáveis que permitam a atualização de versões e 

garantam a compatibilidade. 

SUPORTE A 

METADADOS 

Alguns formatos incluem campos de metadados que serão importantes 

para a preservação e acessibilidade do documento a longo prazo. 

ESPECIFICIDADE DO 

FORMATO 

Deve-se definir bem o conjunto de características de cada formato 

selecionado, evitando formatos não especificados, pois quanto mais 

complexo o formato, maior o nível de controle e preservação. 

Os suportes e os formatos dos documentos digitais não duram para sempre, 

ficando suscetíveis à obsolescência tecnológica, à fragilidade e à perda de 

confiabilidade. 



 

 

 

 

A migração dependerá de análises periódicas dos formatos, suportes e confiabilidade 

dos documentos digitais, pois a partir do momento em que for identificado que o suporte ou formato 

está ficando obsoleto é necessário fazer a seleção criteriosa de novos formatos e suportes. 

 

INTEROPERABILIDADE 
Deve-se garantir a interação de documentos digitais entre diferentes 

sistemas tecnológicos. 

AUTENTICIDADE 
O formato deve preservar os dados, a estrutura do documento e toda a 

informação contextual. 

PROCESSABILIDADE 
É a capacidade de processamento (edição) do documento. É necessário 

manter uma versão processável. 

APRESENTAÇÃO 

O formato deve manter as características inerentes à apresentação do 

documento digital, pois pode ter valor significativo para a informação; 

portanto, a preservação de suas fontes, cores e lay-outs deve ser 

considerada. 

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS PADRÕES DE SUPORTES 

COMPATIBILIDADE 
Ser compatível com as diversas tecnologias disponíveis no mercado. 

ESTABILIDADE 
Adotar suportes estáveis, que permitam atualizações e garantam a 

compatibilidade. 

ACESSIBILIDADE 
Suporte que possa ser comprado sem dificuldade de vários fabricantes, 

marcas e modelos. 

CONFIABILIDADE 

Ser confiável de forma a garantir o armazenamento e acesso da 

informação por longos períodos de tempo. Deve ser verificada 

periodicamente, pois o frágil suporte digital sofre degradação física, o 

que pode colocar em risco a documentação digital. 

QUALIDADE 
Ser constituído por matéria-prima de boa qualidade, ter um processo de 

produção confiável e ter sua marca reconhecida pelo mercado. 

CAPACIDADE 
Ser compatível com a quantidade de informação a ser armazenada. 



 

 

Backup 

Backup é a cópia de dados de um dispositivo para o outro com o objetivo de recuperá-

los no caso de perda dos originais por motivo de pane, sinistro ou desgaste nos equipamentos. 

A política de backup é o primeiro passo para a preservação dos documentos digitais, 

pois garante de forma íntegra e confiável a restauração dos documentos digitais, sistemas 

informatizados e bases de dados. O backup é considerado um dos pilares da segurança e 

confiabilidade da informação e é uma ferramenta obrigatória para todas as áreas de informática. Sua 

ausência pode causar sérios danos ao acervo digital quando da ocorrência de falhas em 

equipamentos, sistemas e no próprio suporte de armazenamento. 

 

 

As instituições devem fazer o backup da documentação digital 

e providenciar para que o backup e os arquivos originais fiquem alocados 

em prédios distintos. Essa ação evitará a perda integral da documentação 

em caso de catástrofes (incêndio, roubo, alagamentos, etc.).  

É considerado um erro grave manter todo o acervo digital 

armazenado em um único espaço físico. Contudo, há que se ressaltar que o ambiente de replicação 

deve ter no mínimo o mesmo nível de segurança dos depósitos digitais principais.  

ELEMENTOS PARA DEFINIÇÃO DA POLÍTICA DE BACKUP 

EQUIPE 
RESPONSÁVEL 

Definição da equipe responsável pela elaboração, implementação, 

revisão e manutenção das rotinas de backup. 

ACERVO DIGITAL 
Definição de todo o conteúdo que fará parte da política de backup. 

NORMAS E 

PROCEDIMENTOS 

Elaboração de normas e procedimentos técnicos para a realização, 

manutenção da confiabilidade e recuperação do backup. 

CONSCIENTIZAÇÃO 

DO USUÁRIO 

Programa de conscientização dos usuários em relação à importância de 

respeitar as regras estabelecidas. 

IMPLEMENTAÇÃO 
Colocação em prática de todas as regras e normas estabelecidas pela 

política de backup. 

REVISÃO PERIÓDICA 
Revisão da política levando em consideração adaptações, a realidade da 

empresa, os acervos e evolução tecnológica. 



 

 

As instituições devem definir uma periodicidade para o armazenamento das cópias, um 

nível de confiabilidade, um nível de segurança e uma forma de recuperação dos depósitos digitais 

casa haja algum tipo de problema. 

Lixo digital 

Devido à proliferação da documentação em formato digital nos últimos anos, uma 

grande quantidade de lixo digital (documento desprovido de valor) está sendo armazenada nos 

servidores, microcomputadores e mídias em geral. 

O lixo digital pode sobrecarregar os servidores de armazenamento, de forma a colocar 

em risco a performance, a rede informatizada e a confiabilidade dos dados. 

 

 

 

 

 

 

 

Autenticidade dos documentos digitais 

A garantia da autenticidade dos documentos digitais, desde o momento da sua 

produção até sua destinação final (eliminação ou guarda permanente), é fundamental para a 

qualidade da documentação digital a ser preservada. 

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS PARA A GARANTIA DA AUTENTICIDADE 

TRILHA DE 

AUDITORIA 

Conjunto de informações registradas que permite o rastreamento de 

intervenções ou tentativas de intervenções feitas no documento 

arquivístico digital ou no sistema computacional.  

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

arquivísticos dentro de um sistema, informando quem operou, a data e a 

hora, e as ações realizadas, contribuindo para: 

• identificar os autores de cada operação realizada nos documentos; 

• prevenir a perda de documentos; 

• monitorar todas as operações realizadas no sistema; 

• garantir a segurança e a integridade do sistema. 

No caso de procedimentos que exijam prazo a ser cumprido pelo órgão 

Assim como funciona para os documentos em suportes convencionais, a 

eliminação dos documentos arquivísticos digitais deve contar com a participação 

de arquivistas e com o uso da Tabela de Temporalidade de Documentos, que 

assegurará a eliminação dos documentos desprovidos de valor (primário e 

secundário) e resguardará os documentos de valor histórico (valor secundário). 

 



 

 

 

 

 

ou entidade, devem ser implementadas ações de rastreamento, de forma 

a: 

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

registradas no documento; 

• atribuir a uma pessoa a responsabilidade por cada ação; 

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

ocorreu. 

CONTROLE DE 

ACESSO 

Deve limitar ou autorizar o acesso ao acervo digital por usuário e/ou 

grupos de usuários. 

O controle de acesso deve garantir, no mínimo, as seguintes funções: 

• restrição de acesso aos documentos; 

• exibição dos documentos, criptografados ou não, e dos metadados 

somente aos usuários autorizados; 

• uso e intervenção nos documentos somente pelos usuários autorizados. 

Os documentos também devem ser analisados com relação às 

precauções de segurança, ou seja, se são considerados ostensivos ou 

sigilosos. 

METADADOS DE 

PRESERVAÇÃO 

Deve garantir a preservação das informações funcionais sobre o 

documento digital, possibilitando o entendimento da tecnologia 

utilizada na sua produção e manutenção, assim como todo o seu 

histórico de acesso, migrações, rejuvenescimento, mídias, sistemas, etc. 

EXPOSIÇÃO MÍNIMA 

DO DOCUMENTO 

DIGITAL 

O acervo deve ser acessado somente quando necessário. 

FERRAMENTAS DE 

MIGRAÇÃO 

O estabelecimento de rotinas de rejuvenescimento e rotinas de 

migração devem levar em consideração o hardware, o software e os 

sistemas informatizados. Devem garantir a compatibilização da 

tecnologia legada para a tecnologia alvo da migração e a autenticidade 

dos documentos digitais migrados. 



 

 

Glossário 

A Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, elaborou um glossário que se atém aos 

termos da Tecnologia da Informação e aos da Arquivologia relacionados a gestão e preservação de 

documentos digitais. 

 

Acervo - Totalidade dos documentos de uma entidade produtora ou de uma entidade custodiadora. 

Acessibilidade - Facilidade no acesso ao conteúdo e ao significado de um objeto digital. 

Acesso - Direito, oportunidade ou meios de encontrar, recuperar e usar a informação. 

Anexo - Um objeto digital que segue junto com uma mensagem de correio eletrônico ou um fluxo de 

trabalho.  

Anotação - Informação acrescentada ao documento arquivístico após sua produção. Exemplo: 

“Urgente”, “arquive-se”, número do protocolo, código de classificação, temporalidade, data, hora e 

local da transmissão, indicação de anexos e outros. 

Armazenamento - Guarda de documentos digitais em dispositivos de memória não volátil. 

Arquivamento - 1. Sequência de operações intelectuais e físicas que visam à guarda ordenada de 

documentos. 2. Ação pela qual uma autoridade determina a guarda de um documento, cessada a sua 

tramitação. 

Arquivo - 1. Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública 

ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independentemente da natureza 

do suporte. 2. Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento técnico, a 

conservação e o acesso a documento arquivístico. 

Arquivo digital - Conjunto de bits que formam uma unidade lógica interpretável por um programa de 

computador e armazenada em suporte apropriado. 

Assinatura digital - Modalidade de assinatura eletrônica, resultado de uma operação matemática, 

que utiliza algoritmos de criptografia e permite aferir, com segurança, a origem e a integridade do 

documento. Os atributos da assinatura digital são: a) ser única para cada documento, mesmo que o 

signatário seja o mesmo; b) comprovar a autoria do documento digital; c) possibilitar a verificação da 

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

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

Assinatura eletrônica - Geração, por computador, de qualquer símbolo ou série de símbolos 

executados, adotados ou autorizados por um indivíduo para ser o laço legalmente equivalente à 

assinatura manual do indivíduo. 



 

 

Atualização de suporte - Técnica de migração que consiste em copiar os dados de um suporte para 

outro, sem mudar sua codificação, para evitar perdas de dados provocadas por deterioração do 

suporte. 

Autenticação - Declaração de que um documento original é autêntico – ou que uma cópia reproduz 

fielmente o original – feita por uma pessoa jurídica com autoridade para tal (servidor público, 

notário, autoridade certificadora) num determinado momento. 

Autenticidade - Credibilidade de um documento enquanto documento, isto é, a qualidade de um 

documento ser o que diz ser e que está livre de adulteração ou qualquer outro tipo de corrupção. 

Autoridade certificadora (AC) - Organização que emite certificados digitais obedecendo às práticas 

definidas na Infra-estrutura de Chaves Públicas – ICP. 

Autoridade de registro (AR) - Organização que distribui certificados digitais aos usuários finais, 

mediante processo de identificação estabelecido nas práticas definidas na Infra-estrutura de Chaves-

Públicas – ICP. 

Avaliação - Processo de análise de documentos arquivísticos que estabelece seus prazos de guarda e 

sua destinação, de acordo com os valores que lhes são atribuídos. 

Banco de dados - 1. Ambiente computacional composto por: a) dados estruturados em bases de 

dados relacionadas entre si, segundo um modelo de dados; b) regras que definem as operações 

válidas sobre os dados e garantem sua integridade. 2. Sistema Gerenciador de Banco de Dados – 

SGBD: software que implementa o banco de dados e permite a realização de operações de 

manipulação de dados (inclusão, alteração, exclusão, consulta) e administrativas (gestão de usuários, 

cópia e restauração de dados, alterações no modelo de dados). 

Base de dados - Conjunto de dados estruturados, com as respectivas regras de acesso, formatação e 

validação, e gerenciados por um Sistema Gerenciador de Banco de Dados – SGBD. 

Cadeia de preservação - Sistema de controles que se estende por todo o ciclo de vida dos 

documentos, a fim de assegurar sua autenticidade ao longo do tempo. 

Captura - Incorporação de um documento ao sistema de gestão arquivística, por meio do registro, 

classificação e arquivamento. 

Carimbo digital de tempo - Código binário, incorporado a um documento, que registra a data e a 

hora em que ocorreu um evento, tal como produção, recebimento, leitura, modificação ou 

eliminação. É uma forma de autenticação do documento. 

Certificação digital - Atividade de reconhecimento em meio eletrônico que se caracteriza pelo 

estabelecimento de uma relação única, exclusiva e intransferível entre uma chave de criptografia e 

uma pessoa física, jurídica, máquina ou aplicação. Esse reconhecimento é inserido em um certificado 

digital por uma autoridade certificadora.  



 

 

Certificado de autenticidade - Declaração de autenticidade das reproduções dos documentos 

arquivísticos digitais emitida pela instituição responsável por sua preservação. 

Certificado digital - Conjunto de dados de computador, gerados por uma autoridade certificadora, 

que se destina a registrar, de forma única, exclusiva e intransferível, a relação existente entre uma 

chave de criptografia e uma pessoa física, jurídica, máquina ou aplicação. 

Chave privada - Chave matemática formada por uma sequência de dígitos, usada para criptografia 

assimétrica e criada em conjunto com a chave pública correspondente que deve ser mantida em 

segredo pelo portador. Usada para assinar digitalmente documentos, bem como para decifrar 

aqueles criptografados com a chave pública correspondente. 

Chave pública - Chave matemática formada por uma sequência de dígitos, usada para criptografia 

assimétrica, criada em conjunto com a chave privada correspondente, disponibilizada publicamente 

por certificado digital e utilizada para verificar assinaturas digitais. Também pode ser usada para 

criptografar mensagens ou arquivos a serem decifrados com a chave privada correspondente. 

Ciclo vital dos documentos - Sucessivas fases por que passam os documentos arquivísticos, da sua 

produção à guarda permanente ou eliminação. 

Classificação - 1. Análise e identificação do conteúdo de documentos, seleção da categoria de 

assunto sob a qual sejam recuperados, podendo-se-lhes atribuir códigos. 2. Atribuição a 

documentos, ou às informações neles contidas, de graus de sigilo, conforme legislação específica. 

Também chamada “classificação de segurança”. 

Código de classificação - Conjunto de símbolos, normalmente letras e/ou números, derivado de um 

plano de classificação. 

Completeza - Atributo de um documento arquivístico que se refere à presença de todos os 

elementos intrínsecos e extrínsecos exigidos pela organização produtora e pelo sistema jurídico-

administrativo a que pertence, de maneira a ser capaz de gerar consequências.  

Componente digital - Objeto digital que é parte de um ou mais documentos digitais, e os metadados 

necessários para ordenar, estruturar ou manifestar seu conteúdo e forma, que requer determinadas 

ações de preservação.  

Confiabilidade - Credibilidade de um documento arquivístico enquanto uma afirmação do fato. 

Existe quando um documento arquivístico pode sustentar o fato ao qual se refere, e é estabelecida 

pelo exame da completeza, da forma do documento e do grau de controle exercido no processo de 

sua produção.  

Contexto - Ambiente em que ocorre a ação registrada no documento. Na análise do contexto de um 

documento arquivístico, o foco deixa de ser o documento em si e passa a abranger toda a estrutura 

que o envolve, ou seja, seu contexto documental, jurídico-administrativo, de procedimentos, de 

proveniência e tecnológico. 



 

 

Contexto de procedimentos - Refere-se a normas internas que regulam a produção, tramitação, uso 

e arquivamento dos documentos da instituição. 

Contexto de proveniência - Refere-se a organogramas, regimentos e regulamentos internos que 

identificam a instituição produtora de documentos. 

Contexto documental - Refere-se a código de classificação, guias, índices e outros instrumentos que 

situam o documento dentro do conjunto a que pertence, ou seja, do fundo. 

Ver também: Contexto; contexto jurídico-administrativo; contexto de procedimentos; contexto de 

proveniência; contexto tecnológico. 

Contexto jurídico-administrativo - Refere-se a leis e normas externas à instituição produtora de 

documentos as quais controlam a condução das atividades dessa mesma instituição. 

Contexto tecnológico - Refere-se ao ambiente tecnológico (hardware, software e padrões) que 

envolve o documento. 

Controle de versão - Conjunto de operações que permite gerenciar as versões de um documento 

arquivístico digital. 

Conversão - Técnica de migração que pode se configurar de diversas formas, tais como: a) conversão 

de dados: mudança de um formato para outro; b) conversão de sistema computacional: mudança do 

modelo de computador e de seus periféricos.  

Correio eletrônico - Sistema usado para criar, transmitir e receber mensagem eletrônica e outros 

documentos digitais por meio de rede de computadores.  

Credencial de segurança - Um ou vários atributos associados a um usuário que definem as categorias 

de segurança segundo as quais o acesso é concedido. 

Criptografia - Método de codificação de dados segundo algoritmo específico e chave secreta, de 

forma que somente os usuários autorizados possam restabelecer sua forma original. 

Criptografia assimétrica - Método de criptografia que utiliza um par de chaves diferentes entre si 

que se relacionam matematicamente por meio de um algoritmo, de forma que o texto cifrado por 

uma chave apenas seja decifrado pela outra do mesmo par. As duas chaves envolvidas na criptografia 

assimétrica são denominadas chave pública e chave. 

Criptografia simétrica - Método de criptografia que utiliza uma chave simétrica, de forma que o 

texto seja cifrado e decifrado com esta mesma chave. 

Custódia - Responsabilidade jurídica de guarda e proteção de arquivos, independentemente de 

vínculo de propriedade.  

Dado - Representação de todo e qualquer elemento de conteúdo cognitivo, passível de ser 

comunicada, processada e interpretada de forma manual ou automática.   

Descrição - Conjunto de procedimentos que leva em conta os elementos formais e de conteúdo dos 

documentos arquivísticos para elaboração de instrumentos de pesquisa. 



 

 

Destinação - Decisão, com base na avaliação, quanto ao encaminhamento dos documentos para a 

guarda permanente ou eliminação. 

Digitalização - Processo de conversão de um documento para o formato digital, por meio de 

dispositivo apropriado. 

Documento - Unidade de registro de informações, qualquer que seja o formato ou o suporte. 

Documento arquivístico - Documento produzido (elaborado ou recebido), no curso de uma atividade 

prática, como instrumento ou resultado de tal atividade, e retido para ação ou referência.  

Documento arquivístico digital - Documento digital reconhecido e tratado como um documento 

arquivístico. 

Documento arquivístico eletrônico - Documento eletrônico reconhecido e tratado como um 

documento arquivístico. 

Documento digital - Informação registrada, codificada em dígitos binários, acessível e interpretável 

por meio de sistema computacional. Informação registrada, codificada em forma analógica ou em 

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

DOI - Sistema para identificação persistente de objetos digitais em redes, bem como para o 

intercâmbio de informações sobre propriedade intelectual desses objetos.  

Dossiê - Conjunto de documentos, relacionados entre si por ação, evento, pessoa, lugar e/ou projeto, 

que constitui uma unidade. 

Dossiê híbrido - Dossiê constituído por documentos digitais e não digitais.  

Elemento extrínseco - Atributo que caracteriza a forma externa do documento arquivístico. 

Por exemplo: tipo, cor e tamanho da letra; apresentação (textual,gráfico, sonoro ou multimídia); 

selo, logomarca; assinatura digital; links; e outros. 

Ver também: Documento arquivístico; elemento intrínseco. 

Elemento intrínseco - Atributo que caracteriza a forma interna do documento arquivístico. 

Exemplo: autor, destinatário, data, local, assinatura, assunto e outros. 

Ver também: Documento arquivístico; elemento extrínseco. 

Eliminação - Destruição de documentos que, na avaliação, foram considerados sem valor para a 

guarda permanente. 

Emulação - Estratégia de preservação digital que se baseia na utilização de recursos computacionais 

para fazer uma tecnologia atual funcionar com as características de uma obsoleta, aceitando as 

mesmas entradas e produzindo as mesmas saídas. 

Endereço de correio eletrônico - Nome único de uma caixa postal eletrônica, de uma pessoa, grupo 

ou organização, associado a um serviço de correio eletrônico. É formado por um identificador (nome, 

apelido, sigla ou código), um sinal “@” e o domínio do provedor do serviço.  



 

 

Exportação - Processo de transferência de dados de um sistema informatizado para outro, podendo 

haver uma conversão. 

Formato de arquivo - Especificação de regras e padrões descritos formalmente para a interpretação 

dos bits constituintes de um arquivo digital. Pode ser: a) aberto – quando as especificações são 

públicas (por exemplo: XML, HTML, ODF, RTF, TXT, PNG); b) fechado – quando as especificações não 

são divulgadas pelo proprietário (por exemplo: DOC); c) proprietário – quando as especificações são 

definidas por uma empresa que mantém seus direitos, sendo seu uso gratuito ou não (por exemplo: 

PDF, JPEG, DOC e GIF); d) padronizado – quando as especificações são produzidas por um organismo 

de normalização, sendo os formatos abertos e não proprietários (por exemplo: XML, PDF/A). Gestão 

arquivística de documentos - Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à 

produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos arquivísticos em fase corrente 

e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.  

Grau de sigilo - Gradação de sigilo atribuída a um documento ou parte dele, em razão da natureza de 

seu conteúdo e com o objetivo de limitar sua divulgação a quem tem necessidade de conhecê-lo. 

Hardware - Conjunto dos componentes físicos necessários à operação de um sistema computacional.   

Hipertexto - Forma de estruturação de documentos que permite a leitura por meio de enlaces 

(hyperlinks) que possibilitam a conexão direta entre os diversos itens de um documento e/ou deste 

para outros.  

Hipermídia - Ampliação do conceito de hipertexto segundo a qual vários meios de armazenamento e 

transmissão de informação são integrados através de enlaces (hyperlinks), permitindo a utilização 

simultânea de sons, imagens estáticas e em movimento, e textos. 

Identificador único - Código gerado automaticamente que identifica o dossiê, o processo ou o item 

documental de maneira a distingui-los dos demais.  

Informação - Elemento referencial, noção, idéia ou mensagem contidos num documento.  

Infra-estrutura de chaves públicas (ICP) - Conjunto de técnicas, práticas e procedimentos que 

estabelecem os fundamentos técnicos e metodológicos de um sistema de certificação digital baseado 

em chave pública. Normalmente, é composto por uma cadeia de autoridades certificadoras formada 

pela autoridade certificadora raiz – AC Raiz, pelas demais autoridades certificadoras – AC e pelas 

autoridades de registro – AR. 

Integridade - Estado dos documentos que se encontram completos e que não sofreram nenhum tipo 

de corrupção ou alteração não autorizada nem documentada. 

Marca-d'água digital - Marcas d’água servem para marcar uma imagem digital com informação sobre 

a sua proveniência e características e são utilizadas para proteger a propriedade intelectual. As 

marcas d’água sobrepõem, no mapa de bits de uma imagem, um desenho complexo, visível ou 

invisível, o qual só pode ser suprimido mediante a utilização de um algoritmo e uma chave protegida.  



 

 

Mensagem eletrônica - Documento digital produzido ou recebido via um sistema de correio 

eletrônico, incluindo anexos que possam ser transmitidos com a mensagem. 

Metadados  - Dados estruturados que descrevem e permitem encontrar, gerenciar, compreender 

e/ou preservar documentos arquivísticos ao longo do tempo. 

Migração - Conjunto de procedimentos e técnicas para assegurar a capacidade de os objetos digitais 

serem acessados face às mudanças tecnológicas. A migração consiste na transferência de um objeto 

digital: a) de um suporte que está se tornando obsoleto, fisicamente deteriorado ou instável para um 

suporte mais novo; b) de um formato obsoleto para um formato mais atual ou padronizado; c) de 

uma plataforma computacional em vias de descontinuidade para uma outra mais moderna. A 

migração pode ocorrer por conversão, por atualização ou por reformatação. 

Minuta - Versão preliminar de documento sujeita à aprovação. 

Objeto digital - Conjunto de uma ou mais cadeias de bits que registram o conteúdo do objeto e de 

seus metadados associados. A anatomia do objeto digital é percebida em três níveis: a) nível físico – 

refere-se ao objeto digital enquanto fenômeno físico que registra as codificações lógicas dos bits nos 

suportes (por exemplo: no suporte magnético, o objeto físico é a sequência do estado de polaridades 

– negativa e positiva – e, nos suportes ópticos, é a sequência de estados de translucidez – 

transparência e opacidade); b) nível lógico – refere-se ao objeto digital enquanto conjunto de 

sequências de bits, que constitui a base dos objetos conceituais; c) nível conceitual – refere-se ao 

objeto digital que se apresenta de maneira compreensível para o usuário, por exemplo, o documento 

visualizado na tela do computador. 

OCR - Técnica de conversão de um objeto digital do formato de imagem para o formato textual, de 

forma a permitir, por exemplo, edição e pesquisa no conteúdo do texto.  

Organicidade - Atributo de um acervo documental decorrente da existência de relação orgânica 

entre seus documentos. Essencial para que um determinado conjunto de documentos seja 

considerado um arquivo.  

Original - Primeiro documento completo e efetivo. 

Patrimônio digital – Conjunto de objetos digitais que possuem valor suficiente para serem 

conservados, a fim de que possam ser consultados e utilizados no futuro. 

Plano de classificação - Esquema de distribuição de documentos em classes, de acordo com métodos 

de arquivamento específicos, elaborado a partir do estudo das estruturas e funções de uma 

instituição e da análise do arquivo por ela produzido. Expressão geralmente adotada em arquivos 

correntes. 

Preservação digital - Conjunto de ações gerenciais e técnicas exigidas para superar as mudanças 

tecnológicas e a fragilidade dos suportes, garantindo o acesso e a interpretação de documentos 

digitais pelo tempo que for necessário. 



 

 

Processo - Conjunto de documentos oficialmente reunidos no decurso de uma ação administrativa 

ou judicial, que constitui uma unidade. 

Processo híbrido - Processo constituído de documentos digitais e não digitais de natureza diversa, 

oficialmente reunidos no decurso de uma ação administrativa ou judicial, formando um conjunto 

conceitualmente indivisível. 

Produtor - Pessoa física ou jurídica que produz, recebe ou acumula documentos arquivísticos em 

função de seu mandato/missão, funções ou atividades. 

Programa de computador - Sequência lógica de instruções que o computador é capaz de executar 

para obter um resultado específico. 

Recolhimento - Entrada de documentos em arquivos permanentes. 

Recuperação da informação - Processo de pesquisa, localização e apresentação do documento em 

sistemas de informação. A pesquisa é feita por meio da formulação de estratégias de busca para 

identificação e localização de documentos e/ou seus metadados. A apresentação pode ser feita por 

meio de visualização em tela, impressão, leitura de dados de áudio e/ou vídeo. 

Reformatação - 1. Técnica de migração que consiste na mudança da forma de apresentação de um 

documento para fins de acesso ou manutenção dos dados, por exemplo: impressão ou 

transformação de documentos digitais em microfilme (tecnologia COM) ou transferência dos 

documentos de um sistema computacional para uma mídia móvel.  

Registro - Procedimento que formaliza a captura do documento arquivístico no sistema de gestão 

arquivística por meio da atribuição de um identificador único e de outros metadados (data, 

classificação, título etc.) que descrevem o documento. 

Relação orgânica - Vínculos que os documentos arquivísticos guardam entre si e que expressam as 

funções e atividades da pessoa ou organização que os produziu.  

Sistema de informação - Conjunto organizado de políticas, procedimentos, pessoas, equipamentos e 

programas computacionais que produzem, processam, armazenam e provêm acesso à informação.  

Sistema de gestão arquivística de documentos - Conjunto de procedimentos e operações técnicas 

cuja interação permite a eficiência e a eficácia da gestão arquivística de documentos. 

Sistema informatizado de gestão arquivística de documentos - Conjunto de procedimentos e 

operações técnicas característico do sistema de gestão arquivística de documentos, processado 

eletronicamente e aplicável em ambientes digitais ou em ambientes híbridos, isto é, em que existem 

documentos digitais e não digitais ao mesmo tempo. 

Suporte - Base física sobre a qual a informação é registrada. 

Tramitação - Curso do documento desde a sua produção ou recepção até o cumprimento de sua 

função administrativa. Também denominado de trâmite ou movimentação.  

Transferência - Passagem de documentos do arquivo corrente para o arquivo intermediário. 



 

 

Trilha de auditoria - Conjunto de informações registradas que permite o rastreamento de 

intervenções ou tentativas de intervenções feitas no documento arquivístico digital ou no sistema 

computacional.  

Valor primário - Valor atribuído a documento em função do interesse que possa ter para a entidade 

produtora, levando-se em conta a sua utilidade para fins administrativos, legais e fiscais.  

Valor secundário - Valor atribuído a um documento em função do interesse que possa ter para a 

entidade produtora e outros usuários, tendo em vista a sua utilidade para fins diferentes daqueles 

para os quais foi originalmente produzido.  

Versão - Uma ou mais variantes de um mesmo documento. 


