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Resumo
O Documento Arquivístico Digital - DAD 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 as intervenções não autorizadas, 
que podem ocasionar adulteração e destruição. Assim como o DAD é definido como complexo, desde o seu Sistema de Gestão Arquivística 
de Documentos, o SIGAD, que trata da captura, armazenamento, indexação e recuperação de todos os componentes digitais do documento 
arquivístico como uma unidade complexa, até os sistemas de Preservação e Acesso, e que este documento arquivístico digital pode ser 
constituído por vários componentes digitais, como, por exemplo, um relatório acompanhado de planilhas, fotografias ou plantas, armazenados 
em diversos arquivos digitais, sites, e-mails, uma máquina virtual, um disco forense ou um documento encapsulado. Além disso, há de se 
considerar a relação orgânica dos documentos arquivísticos, e nesse sentido que se situam os SIGADs e os Repositórios Arquivísticos Digitais 
Confiáveis como ambientes autênticos para a sua preservação. A formação do arquivista e a pesquisa em Arquivologia, neste sentido, 
pressupõem algumas rupturas e quebras de paradigmas, iniciando com os novos referenciais do Projeto InterPARES e da Diplomática 
Contemporânea, necessários para dar conta dessa especificidade e complexidade do DAD, tais como a forma fixa, o conteúdo estável, a 
variabilidade limitada, a forma documental armazenada ou manifestada, assim como a fixidez da informação em seu suporte de forma 
indissociável, reforçando o Documento Arquivístico como objeto de estudo da Arquivologia. Estes referenciais acarretam modificações e 
contribuições para novos epistemas na Arquivologia, e neste cenário, temos todo um conjunto de inovações em Arquivos e em Arquivologia 
que necessitaram e ainda necessitam de intervenções pontuais e estruturais tanto na sua formação como nas definições das politicas de 
pesquisa e estabelecimento de novas linhas de investigação. A gênese de um documento arquivístico digital necessitou de requisitos 
funcionais específicos, obrigando que o mesmo nasça já classificado, que tenha sua atividade declarada, pois a mesma é crucial para a 
identificação do tipo documental, seu vínculo orgânico, e denota assim, a exigência de ter forma fixa e conteúdo estável. No transcorrer de seu 
ciclo vital, diversos requisitos se tornaram necessários, assim como a definição de estratégias de preservação digital, dada a carência de 
metodologias que dessem conta da fragilidade e obsolescência do suporte e formato, assim como ademais destas estratégias, foi necessário 
também a instituição de um ambiente autêntico para a preservação a longo prazo, acesso e garantia de sua autenticidade, assim como os 
Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis (e auditáveis), tendo embutidos em si mesmos, as mesmas estratégias de preservação digital, 
ademais das garantias, das normas da Arquivologia, da navegação multinível e a conexão com os sistemas de acesso e difusão. O Arquivista 
assim fortalece seu papel de Gestor de Sistemas Arquivísticos, superando barreiras de suporte, de custódia, de ambientes e de definição e 
implementação de politicas que garantam a autenticidade (identidade e integridade) e organicidade na Gestão, Preservação, Acesso e Difusão 
dos Documentos Arquivísticos.
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do Arquivista, Pesquisa em Arquivologia



O DAD e a Inovação

o Documento Arquivístico Digital pressupôs 
inovação nos Arquivos e em seu campo de 
estudo, principalmente pela sua complexidade 
e especificidade. 



Especificidade

● O documento digital apresenta especificidades que 
podem comprometersua 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. Somente com 
procedimentos de gestão arquivística é possível assegurar 
a autenticidade dos documentos arquivísticos digitais, 
assim como este necessita de um espaço autêntico para a 
sua preservação e acesso a longo prazo, os Repositórios 
Arquivísticos Digitais Confiáveis. 



Complexidade

O Documento Arquivístico Digital é complexo, desde o 
seu sistema de gestão, o SIGAD, que trata da  captura, 
armazenamento, indexação e recuperação de todos os 
componentes digitais do documento arquivístico como uma 
unidade complexa, até os sistemas de Preservação e 
Acesso a longo prazo, os RDC-Arq. 

Um documento arquivístico digital pode ser constituído 
por vários componentes digitais, como, por exemplo, um 
relatório acompanhado de planilhas, fotografias ou 
plantas, ou e-mails ou Websites/Portais, armazenados em 
diversos arquivos digitais. Além disso, há de se considerar 
a relação orgânica dos documentos arquivísticos.



O documento arquivístico digital

● Projeto InterPARES identifica as características de um 
documento arquivístico digital:
○ Forma documental fixa: apresentação da mesma 

forma que tinha quando o documento foi armazenado; 
○ Conteúdo estável: o documento tem que permanecer 

completo e inalterado;
○ Organicidade: vínculo arquivístico com outros 

documentos;
○ Contexto identificável: produtor, autor, destinatário, 

data;
○ Participa ou apoia a ação;
○ No mínimo 3 pessoas implicadas na criação: autor, 

redator e destinatário; 



O documento arquivístico digital

● Documento digital não é virtual: está fixado em um 
suporte (HD, SSD, mídias óticas, fitas, etc);

● Conteúdo e suporte são entidades separadas: o  
documento não se define pela mídia; porém a 
informação fixada em um suporte = documento é 
indissociável;

● O documento digital é um objeto físico (suporte), lógico 
(software e formatos) e conceitual (conteúdo);

● Degradação física do suporte e rápida obsolescência da 
tecnologia digital: hardware, software e formatos;

● Variabilidade limitada, Forma documental Manifestada, 
a garantia da Atividade explicada no Tipo Documental;



Sete 
elementos 

básicos 
constituintes 

do 
documento 
arquivístico 
(Duranti):



e-ARQ Brasil

● e-ARQ
○ Especifica os requisitos para um 

Sistema Informatizado de Gestão 
Arquivística de Documentos 
(SIGAD);

○ Gestão, Corrente e Intermediário;

● SIGAD
○ Sistema desenvolvido para 

realizar as operações técnicas da 
gestão arquivística de 
documentos.



Sistemas em pesquisa atualmente:
contemplação e-ARQ Brasil (Gestão)

● Nuxeo DM
● KnowledgeTree
● Agorum Core
● Alfresco
● Archivista Box
● Maarch
● Owl Intranet
● Archivist ToolKit



Outros SIs que foram estudados ou estão em 
tratativas: contemplação e-ARQ Brasil (Gestão)

● SIE - Sistemas de Informações para o Ensino (Diário de 
Classe, Afastamentos, Resoluções e Portarias; 
Licitações) - UFSM; 

● SEI - Sistema Eletrônico de Informações - Tribunal 
Regional Federal 4a. Região; 

● SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração 
e Contratos - SIGED - UFRN; 

● SPED - Sistema de Protocolo Eletrônico - Portal do 
Software Público; 

● SIGADAer;
● LightBASE - Portal do Software Público; integrado ao
● GoldenDOC - Framework Gestão Documental (Adm.

Pública) - Portal Software Público; 



Foram testados também nos SI’s:

Os 3 modelos mundiais de GESTÃO: 

● Records Management - RM; 
● Europeu ou Administrativo - EU ou ADM; 

● Records Continuum - RC. 

A Arquivística Integrada não foi considerada 
como abordagem de modelo ou corrente, 

somente como aplicável ao RM;



Preservação Digital

“O conjunto de atividades ou processos responsáveis 
por garantir o acesso continuado a longo-prazo à 
informação e restante patrimônio cultural existente em 
formatos digitais.” (FERREIRA, 2006, p. 20)

Ainda: - INNARELLI (2008); - MÁRDERO ARELLANO 
(2004).

Conjunto de ações gerenciais e técnicas exigidas 
para superar as mudanças tecnológicas e a fragilidade 
dos suportes, garantindo acesso e interpretação dos 
documentos digitais pelo tempo que for necessário 
(CTDE).



- RODRIGUES (2003); - ARELLANO (2004);
- FERREIRA (2006); - FLORES (2013);

● Preservação de tecnologia; 
● Refrescamento; 
● Emulação; 
● Migração/conversão; 
● Migração para suportes 

analógicos; 
● Atualização de versões; 
● Conversão para formatos 

concorrentes; 

● Normalização; 
● Migração a pedido; 
● Migração distribuída; 
● Encapsulamento; 
● A pedra de Rosetta 

digital; 
● Software Livre;
● Reprografia/ 

Microfilmagem.

Estratégias de Preservação Digital



Carta do Conarq para a 
Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital 

Os 10 mandamentos da preservação digital (INARELLI, 2008, p.11)

InterPARES
Diretrizes do Produtor

Diretrizes do Preservador



O Software Livre
As vantagens

● Colabora para a preservação digital, tem tudo a ver com a 
Arquivologia; 

● Leva consigo a adoção de padrões abertos, formatos abertos de 
documentos (ISO 26.300 ODF: .odt, .odp, .ods, etc), PDF/A (1-3), 
OGG, PNG, XML, etc;

● Interoperabilidade, independência de hardware, auditabilidade, 
segurança, privacidade;

● acesso ao código fonte; 
● acesso à documentos sem restrições de licenças proprietárias, nem 

pagamentos de royalties; 
● o enriquecimento tecnológico do país e fomento do idioma próprio;
● o princípio do conhecimento científico, não reinventando a “roda”;
● não é o grátis, e sim o acesso (liberdade).



CORRENTE
(1ª idade documental)

INTERMEDIÁRIO
(2ª idade documental)

PERMANENTE
(3ª idade documental)

valor secundário

Destinação 
Final é o 
Recolhimento/
Preservação
“Permanente”
TTD

Gestão considerando o e-ARQ
Sistema: SIGAD

Um ou vários sistemas, e pode conter sistemas de GED 
como ferramentas, garantindo controle do ciclo de vida, 

o cumprimento da destinação prevista e a 
manutenção da autenticidade e da relação orgânica.

Repositório Arquivístico Digital Confiável:
Corrente e Intermediário

Repositório Arquivístico 
Digital Confiável:
Permanente

Pode utilizar 
Repositórios

No permanente é 
estratégico, fundamental:

Resolução n° 39/2014 
Conarq, OAIS, TRAC, 

METS, PREMIS
Plano de Classificação 
(Quadro de Arranjo), 

Navegação multinível, 
Acesso e Difusão AtoM

Ciclo de vida dos documentos, as 3 idades, Lei 8.159 (Lei de Arquivos), a 12.527, a LAI de acesso à 
informação, Princípios Arquivísticos, Normas, Metodologias, sua epistemologia, etc

Ocorre aqui uma 
alteração da:
CADEIA DE 
CUSTÓDIA



Descrição Arquivística, acesso e 
difusão

● ICA-AtoM;

e

● SepiaDES;



ICA-AtoM ou o Atom 2 ICA-AtoM
ICA-AtoM é o acrônimo de 

Access to Memory. O projeto de 
software ICA-AtoM resulta de um 
esforço de colaboração entre o ICA e 
alguns parceiros e patrocinadores (a 
UNESCO, a Escola de Arquivos de 
Amsterdam, o Banco Mundial, a 
Direção dos Arquivos da França, o 
Projeto Alouette Canadá e o Centro 
de Documentação dos Emirados 
Árabes Unidos). Destaques: - Total 
conformidade às normas do ICA; - 
Apoio para outras normas 
relacionadas, incluindo EAD, EAC, 
METS, MODS, Dublin Core; - 
Aplicação concebida inteiramente 
para ambiente web; - Interfaces 
multilingues; - Catálogo multi-
institucional; - Interfaces com 
repositórios digitais. Requer Wamp 
ou Lamp.



ICA-AtoM

● Software Livre;
● Grande comunidade;
● Diversas instituições já utilizando;
● Exportação e Importação pelo pesquisador, 

historiador, sociólogo, filósofo, etc.
● Conectado com Repositórios Digitais; 
● Melhores práticas;
● Normas internacionais;
● Suporte;
● Escalabilidade.



ICA-AtoM ou AtoM
1.x ou 2.x

Apache NginX

Buscas ElasticSearch

GeoReferenciamento

Plugins

Conexão Archivematica

Escalabilidade

Filtros em todas as pesquisas

Mudar padrão de exibição da Descrição, ISAD, 
RAD, etc.

Temas e Multirepositórios

Objetos Digitais redesenhado

Novas possibilidades como História Oral 
(OHMS), AudioMD e VideoMD, etc.







Destaques (CIA)
SEPIADES

Software com código aberto, para 
a descrição de fotografias e que 
permite a inclusão de metadados; 
possui funções de descrição multinível 
(árvore hierárquica), armazenamento 
de registros em formato XML 
(eXtensible Markup Language); 
função de exportação de acordo com 
o recomendado pelo mapeamento no 
relatório consultivo, implementação do 
Open Archives Initiative Protocol for 
Metadata Harvesting (OAI-PMH).



Repositório Digital

A concepção de repositórios digitais como sendo 
um simples armazenador estático de informação 
digital com capacidade de recuperação foi 
rapidamente ultrapassada. A ideia original 
deslocou-se para um conceito mais sofisticado de 
sistema de informação que incorpora a facilidade da 
comunicação, da colaboração e de outras formas de 
interação dinâmica entre usuários de um vasto 
universo. (SAYÃO E MARCONDES, 2009, p. 26)



Repositórios Digitais

● Diferente de um banco de dados com objetos 

digitais inseridos; 

● Tem mecanismos próprios de preservação digital, 

aplicação de estratégias nos pacotes SIP e AIP;

● É um ambiente autêntico para a Preservação 

Digital de DADs; 

● Considera os requisitos arquivísticos. 



Repositório arquivístico digital

Um repositório digital de documentos arquivísticos é 
um repositório digital que armazena e gerencia esses 
documentos, seja nas fases corrente e intermediária, seja 
na fase permanente. Como tal, esse repositório deve:
● gerenciar os documentos e metadados de acordo com 

as práticas e normas da Arquivologia, especificamente 
relacionadas à gestão documental, descrição 
arquivística multinível e preservação;

● resguardar as características do documento arquivístico, 
em especial a autenticidade (identidade e integridade) 
e a relação orgânica entre os documentos.



OAIS

O modelo de referência Open Archival 
Information System – OAIS – é um esquema 
conceitual que disciplina e orienta um sistema de 
arquivo dedicado à preservação e manutenção 
do acesso a informações digitais por longo 
prazo. 

ABNT - NBR 15.472/2007 (SAAI – SISTEMA ABERTO 
DE ARQUIVAMENTO DE INFORMAÇÃO).



Pacotes 
(Preparação, Metadados METS, uso do Dublin Core ou e-
PMG)

SIP – Pacote de Submissão de Informação
Entregue pelo Produtor a um OAIS para construção de 
um ou mais AIP.

AIP – Pacote de Arquivamento de Informação
Pacote de informação que será objeto de preservação.

DIP – Pacote de Disseminação de Informação 
Pacote de Informação derivado de um ou mais AIP, 
recebido pelo Consumidor em resposta a uma requisição 
dirigida ao OAIS.



Repositório Digital Confiável

Uma forma de atestar a confiabilidade de um 
repositório digital junto à comunidade-alvo se dá por 
meio da sua certificação por terceiros. Para esse fim, 
o RLG/OCLC em parceria com o National Archives and 
Records Administration – NARA publicou em 2007, o 
documento TRAC - Trustworthy Repository Audit & 
Certification: Criteria and Checklist critérios e um 
checklist a serem tomados como referência para a 
certificação de repositórios digitais confiáveis. Esse 
documento serviu de base para a elaboração da norma 
ISO 16363: 2012, que lista os critérios que um 
repositório digital confiável deve atender. 



Sistema de preservação digital que visa 
oferecer um ambiente integrado de 
ferramentas free e Open Source para capacitar 
o processamento de objetos digitais de acordo 
com o modelo funcional ISO-OAIS (14721);

Archivematica (CIA)

● Pacote de Informação de 
Submissão (SIP)
[enviada pelo produtor da 
informação ao arquivo].

● Pacote de Informação de  
Armazenamento (AIP)
[pacote de informação 
armazenado pelo arquivo].

● Pacote de Informação de 
Disseminação (DIP)
[pacote transferido para o 
usuário em resposta a uma 
solicitação].





RODA - Repositório de Objetos 
Digitais Autênticos

O RODA é o arquivo nacional digital em Portugal. Através deste sistema complexo a 
DGARQ - Direção Geral de Arquivos terá capacidade de incorporar documentos eletrônicos de 
forma controlada assegurando a sua gestão ao longo do tempo e a sua acessibilização aos 
usuários.

Este projecto é desenvolvido pela DGARQ, contando com a colaboração informática da 
Universidade do Minho. A estratégia seguida foi o desenvolvimento progressivo de 
funcionalidades básicas e sólidas e ir progressivamente aumentando estas funcionalidades de 
forma a receber maiores tipologias de objetos digitais e futuramente, dar resposta e apoio direto a 
organizações que possuam objectos digitais mas não disponham de recursos especializados 
nesta área.

O RODA foi construído tendo como base o OAIS (Open Archival Information System) e 
documentos técnicos produzidos no âmbito do projeto Interpares 2. A base do repositório RODA 
assenta na plataforma FEDORA.

São utilizados vários esquemas de metadados, o EAD (Encoded Archival Description), 
PREMIS (PREservation Metadata: Implementation Strategies ), METS (Metadata Encoding and 
Transmission Standard), Z39.87.

http://dgarq.gov.pt/servicos/arquivo-digital-roda/

https://roda.dgarq.gov.pt/
http://www.uminho.pt/
https://roda.dgarq.gov.pt/
http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.pdf
http://www.interpares.org/
https://roda.dgarq.gov.pt/
http://fedoraproject.org/
http://www.loc.gov/ead/
http://www.oclc.org/research/projects/pmwg/
http://www.loc.gov/standards/mets/
http://www.loc.gov/standards/mix/
http://dgarq.gov.pt/servicos/arquivo-digital-roda/
http://dgarq.gov.pt/servicos/arquivo-digital-roda/




Navegação PCD e Multinível

● SIP submetido ao repositório - manual ou via 

SIGAD (Metadados .CSV, ou METS, ou Dublin 

Core);

● Repositório (Archivematica ou RODA) gerando o:

○ DIP; 

● para o AtoM (ICA-AtoM) ou o CONTENTdm ou 

Archivist Toolkit. 



Resolução n° 39 do CONARQ



SIGADs/Repositórios/Descrição

Repositórios Digitais: ARCHIVEMATICA e RODA (OAIS), 
PREMIS, METS, etc.

Descrição arquivística: 
SepiaDES, ICA-AtoM (DIP), etc.

Instrumentos 

de pesquisa: 

Guías, 

catálogos, 

inventários, 

Repertórios, 

Edições de 

Fontes, etc.

LOCKSS, 

Cariniana, etc

SIGAD (e-ARQ)
Fases: Corrente e 

Intermediária



Fluxograma dos Pacotes SIP/AIP/DIP

Empacotamento dos 
SIPs:

Direto do SIGAD
ou

Memorandos, Ofícios, e-mails, 
Fotografias, etc.

+
Metadados

(.CSV Excel - Dublin Core, 
METS)

Repositório Arquivístico Digital Confiável:

- Ao receber o pacote SIP, submete-o aos:
- micro-serviços: anti-virus, validação, formatos, 

metadados, etc …  
- para então gerar o Pacote de Armazenamento, o AIP; 

Passa permanentemente por:
- Políticas de Preservação;
- Estratégias de Preservação;
- Atualização de Formatos: 

- FPR (PREMIS);

Pacote AIP

gerado

Submetido

Pacote DIP

para o ICA-
AtoM

Confirm
ado 

Difusão

Acesso e Difusão dos Documentos Arquivísticos
Descritos, normalizados via Web.



e a FORMAÇÃO do Arquivista, 
Grupo CNPq e SEARQs

Obrigatórias:
1. Bases da GED;
2. Os DADs; 
3. SIGADs;
4. Preservação Digital; 
5. Repositórios Arquivísticos Digitais;

Complementares:
1. Diplomática Forense;
2. Bcos de Dados aplicados à Arquivística; 
3. Proc. Estruturado de Docs;
4. Tópicos Av. de Bcos de Dados;
5. Ambientes Virtuais de Acesso e Difusão de Acervos Arquivísticos.



● A inovação em Arquivos, tanto na Gestão como 
Preservação, Descrição, Acesso e Difusão;

● Contribuição para os epistemas da Arquivologia, 
Diplomática Contemporânea, reforçou o Documento 
Arquivístico, a Tipologia através da Forma Fixa, 
Conteúdo Estável, Variabilidade Limitada, Forma 
Documental Manifestada ou Armazenada; 

● A adoção de políticas de Preservação Digital em 
Arquivos (organicidade, autenticidade); 

● Contemplação das Estratégias de Preservação, de 
forma múltipla (seja OFF ou via Repositório Digital), 
gerencial e técnica; 

Conclusões (1/2)



● Adoção das políticas de Software Livre, que levam 
consigo padrões abertos; 

● o Atom/ICA-AtoM para além dos arquivos, para o 
ensino e a pesquisa em Arquivologia; 

● Dos Repositórios Digitais: DSpace, Fedora e EPrints 
não contemplam os requisitos, todavia sim: 
Archivematica e RODA. Archivematica falta: 
Navegação e acesso pelo PCD e Multinível (hoje com 
AtoM ou ContentDM); 

● Repositório Arquivístico Digital Confiável - RADC, é o 
ambiente autêntico para Preservação e acesso a 
longo prazo; 

Conclusões (2/2)
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