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PRESERVAÇÃO: VISÃO 360

Reconhecer que a preservação digital é um
processo contínuo, que começa na concepção
do documento!



PREMISSAS DA PRESERVAÇÃO DIGITAL A LONGO PRAZO

Reconhecer que a manutenção dos atributosReconhecer que a manutenção dos atributos
inerentes ao documento arquivístico digital tem por
b di t d tã fi dbase os procedimentos de gestão e a confiança do
ambiente responsável pelos documentos.

Para agregar confiabilidade, os documentos arquivísticos
devem estar inseridos em uma cadeia de custódia
ininterrupta[...](CONARQ, 2012).



CADEIA DE CUSTÓDIA ININTERRUPTA

Reconhecer que o registro das intervenções em
cada documento apoia a presunção decada documento apoia a presunção de
autenticidade dos documentos.



METADADOS

TIPO DEFINIÇÃO

ADMINISTRATIVO
Metadados utilizados na administração e no gerenciamento
de recursos informacionais.de recursos informacionais.

DESCRITIVO Metadados para descrição e identificação de recursos
informacionais.

DE PRESERVAÇÃO Metadados utilizados para gerenciamento de preservação de
recursos informacionais.

TÉCNICO Metadados utilizados para conhecer o funcionamento doTÉCNICO
sistema e/ou seu comportamento.

Metadado relativo ao nível e ao tipo de uso de recursosDE USO Metadado relativo ao nível e ao tipo de uso de recursos
informacionais.



CADEIA DE PRESERVAÇÃO E CUSTÓDIA

Cadeia de preservação: representa as atividades de
produção, manutenção, avaliação e preservação digitalp ç ç ç p ç g
em todo o ciclo de vida.

Cadeia de custódia: estipula que, ao longo do ciclo de
vida, os registros devem estar sob a custódia de partes
conhecidas que devem ser confiáveis para mantê‐losconhecidas que devem ser confiáveis para mantê los
intactos.



DOCUMENTO AUTÊNTICO

Documento que teve sua identidade e integridadeDocumento que teve sua identidade e integridade
mantidas ao longo do tempo. Documento que mantém
sua Cadeia de Custódia Digital Arquivística (do SIGADsua Cadeia de Custódia Digital Arquivística (do SIGAD
ao RDCArq) sem interrupções.



COMO RECONHECER UM DOCUMENTO DE ARQUIVO?

PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO

[ ] baseia-se na confirmação da existência de uma[...] baseia-se na confirmação da existência de uma
cadeia de custódia ininterrupta, desde o

t d d ã d d t témomento da produção do documento até a sua
transferência para a instituição arquivística
responsável pela sua preservação no longo prazo.
Caso essa cadeia de custódia seja interrompida, oj p ,
tempo em que os documentos não estiveram sob a
proteção do seu produtor ou sucessor pode causarproteção do seu produtor ou sucessor pode causar
muitas dúvidas sobre a sua autenticidade.



FRAGILIDADE DOS DOCUMENTOS DIGITAIS

D li d Renomeados reformatadosDuplicados Renomeados, reformatados
ou convertidos

Distribuidos Alterados/falsificados



PROPRIEDADES SIGNIFICATIVAS DOS DOCUMENTOS DIGITAIS

+ + ++ + +

Fixidez Conteúdo estável Organicidade Contexto

= Integridade



PREMISSAS DA PRESERVAÇÃO DIGITAL A LONGO PRAZO

AutenticidadeAutenticidade

É a qualidade de um documento ser exatamente aqueleq q
que foi produzido, não tendo sofrido alteração,
corrompimento e adulteração. A autenticidade é
composta de identidade e integridade.



PREMISSAS DA PRESERVAÇÃO DIGITAL A LONGO PRAZO

É o conjunto dos atributos de um documento
arquivístico que o caracterizam como único e
o diferenciam de outros documentos

Identidade arquivísticos (ex.: data, autor, destinatário,
assunto, número identificador, número de

l ) METADADOSprotocolo),METADADOS.

É a capacidade de um documento
arquivístico transmitir exatamente aarquivístico transmitir exatamente a
mensagem que levou à sua produção (sem
sofrer alterações de forma e conteúdo) de

Integridade

sofrer alterações de forma e conteúdo) de
maneira a atingir seus objetivos e está
ligado à FIXIDEZ.Integridade gado à



Ações para promover a manutenção de documentos arquivísticos
confiáveis

Políticas e Programas de Gestão de Documentos;

Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística deq
Documentos ‐ SIGADs;

A implantação de Repositórios Arquivísticos Digitais
Confiáveis ‐ RDC‐Arq;

A adoção de metadados de identificação e de
gestão previstos no Modelo de Requisitos para
Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística deSistemas Informatizados de Gestão Arquivística de
Documentos ‐ e‐ARQ Brasil.



Gestão do ciclo de vida dos documentos



SIGAD

É“ É um conjunto de procedimentos e operações
técnicas, característico do sistema de gestãog
arquivística de documentos, processado por
computador. Pode compreender um softwarecomputador. Pode compreender um software
particular, um determinado número de software
integrados adquiridos ou desenvolvidos porintegrados, adquiridos ou desenvolvidos por
encomenda, ou uma combinação destes.”
(CONARQ 2011)(CONARQ, 2011).



e-Arqe Arq
Brasil  Brasil  

CONARQ/CONARQ/
20112011



Captura  armazenamento  indexação e 

Requisitos arquivísticos que caracterizam um SIGAD

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

íarquivísticos;

Captura  armazenamento  indexação e recuperação υ

υ

Captura, armazenamento, indexação e recuperação 
de todos os componentes  digitais do documento 
arquivístico como uma unidade complexa;υ

υ

arquivístico como uma unidade complexa;

Gestão dos documentos a partir do plano de 

υ

p p
classificação para manter a  relação orgânica entre 
os documentos;

υ

os documentos;

Implementação de metadados associados aos 
d   d     d  

υ
documentos para descrever os  contextos desses 
mesmos documentos (jurídico-administrativo, de  
proveniência, de procedimentos, documental e
tecnológico).



Requisitos arquivísticos que caracterizam um SIGAD

Foco na manutenção da autenticidade dos
documentos;documentos;

Avaliação e seleção dos documentos para
υ

υ

ç ç p
recolhimento e preservação daqueles
considerados de valor permanente;

υ

υ

considerados de valor permanente;

Aplicação de tabela de temporalidade e destinação
υ

υ

de documentos;

Transferência e recolhimento dos documentos porTransferência e recolhimento dos documentos por
meio de uma função de exportação;

Gestão de preservação dos documentos.



MERCADO DE GED/ECM NO BRASIL

Entretanto, ainda encontramos no mercado muitas
soluções em GED/ECM que não possuem todos osç / q p
elementos necessários à presunção de autenticidade
dos documentos criando‐se uma verdadeira “extinção”dos documentos, criando se uma verdadeira extinção
da autenticidade dos documentos arquivísticos digitais.



MERCADO DE GED/ECM NO BRASIL



CENÁRIO GED/ECM NAS EMPRESAS

Sistemas de negócios GED/ECM departamentalizados e descontínuos;Sistemas de negócios GED/ECM departamentalizados e descontínuos;

Sistemas com pouca e/ou nenhuma aderência com os requisitosSistemas com pouca e/ou nenhuma aderência com os requisitos
arquivísticos para manutenção da presunção da autenticidade;

Ausência de institucionalização de Políticas de Gestão Documental,
em especial a ausência de “Arquivo Permanente Digital;p q g ;

Preservação focada em Mídias analógicas ‐ intervenções apósç g ç p
acúmulo;

Imediatismo das soluções de GED/ECM para otimizar ações
(captura/digitalização, fluxos e acesso) em detrimento de ações de
preservação;

Ausência de estratégias de concepção e implementação de Políticas
de Preservação Digital a longo prazo.



CENÁRIO GED/ECM NAS EMPRESAS

Autenticidade em riscoAutenticidade em risco

í d d dDocumentos arquivísticos digitais criados e mantidos
em sistemas informatizados que não são SIGADs, não
tem sua autenticidade garantida!



PROBLEMÁTICAS A RESOLVER

Como estes documentos, que não podem ser
id ê i i ã d f dpresumidos autênticos, servirão de prova e fonte de

informação segura para a tomada de decisões?ç g p

Quem confiará em documentos que podem serQuem confiará em documentos que podem ser
modificados indevidamente?

Como se garantirá que tais documentos não foramComo se garantirá que tais documentos não foram
adulterados indevidamente?



FIXIDADE E ESTABILIDADE

O l iO papel, que por muito tempo manteve a
forma fixa e o conteúdo estável dos
documentos, não é mais o suporte
predominante para o registro dasp p g
informações!



EM CENA: O OBJETO DIGITAL 

Fonte: baseada em (LUDWIG, 2010, não paginado apud YAMAOKA; GAUTHIER, 2010, p. 87 apud AGUIAR 2018).



EM CENA: O OBJETO DIGITAL 

Fonte: Baseada em (LUDWIG, 2010, não paginado apud YAMAOKA; GAUTHIER, 2010, p. 86ª, apud 
AGUIAR, 2018).



OBJETO DIGITAL 

•As mídias são suportes transitórios;

•O software e o hardware tornam-se obsoletos;

•O software proprietário é problemático não somente
porque é protegido e o código fonte não está disponível.p q p g g p



O QUE É UM DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO DIGITAL?

T C itTermo Conceito

Documento Digital Informação registrada  codificada Documento Digital Informação registrada, codificada 
em dígitos binários, acessível e 
interpretável por meio de sistema 

t i l  computacional. 

Documento Arquivístico Documento produzido (elaborado
ou recebido) no curso de uma
atividade prática, como instrumento
ou resultado dessa atividade e
retido para ação ou referência.

Documento Arquivístico Digital Documento digital reconhecido 
e tratado como documento
arquivísticoarquivístico.



Resolução Resolução 
43 do  43 do  

CONARQ/Q
2015



REPOSITÓRIO ARQUIVÍSTICO DIGITAL

“...é um repositório digital que armazena e gerencia 
esses documentos, seja nas  fases corrente e 

áintermediária, seja na fase permanente. Como tal, 
esse  repositório deve:

υGerenciar os documentos e metadados de acordo com
as práticas e normas da Arquivologia, especificamente

υ

as práticas e normas da Arquivologia, especificamente
relacionadas à gestão documental, descrição
arquivística multinível e preservação; e proteger asq p ç ; p g
características do documento arquivístico, em especial
a autenticidade (identidade e integridade) e a relação( g ) ç
orgânica entre os documentos.

” (CONARQ-Resolução 43 2015) (CONARQ-Resolução 43 2015)



REPOSITÓRIO ARQUIVÍSTICO DIGITAL CONFIÁVEL

Repositório Arquivístico Digital + ISO 16363:2012;  Alguns 

dos requisitos a serem cumpridos seguem abaixo:dos requisitos a serem cumpridos seguem abaixo:

“aceitar, em nome de seus depositantes, a
responsabilidade pela manutenção dos materiaisresponsabilidade pela manutenção dos materiais
digitais;

dispor de uma estrutura organizacional que apoie não
υ

dispor de uma estrutura organizacional que apoie não
somente a viabilidade de longo prazo dos próprios
repositórios, mas também dos materiais digitais sob sua

υ

υ

p , g
responsabilidade;

demonstrar sustentabilidade econômica e transparência
υ

demonstrar sustentabilidade econômica e transparência
administrativa;

j t i t d d õ
υ

projetar seus sistemas de acordo com convenções e
padrões comumente aceitos, no sentido de assegurar, de
forma contínua a gestão o acesso e a segurança dosforma contínua, a gestão, o acesso e a segurança dos
materiais depositados; ...” (CONARQ-Resolução 43 2015)



REPOSITÓRIO ARQUIVÍSTICO DIGITAL CONFIÁVEL

ISO 14721:2012(CCSDS 650.0-M-2) – Space data 
and Information transfer systems – Open Archival 
Information  System (OAIS) – Reference ModelInformation  System (OAIS) Reference Model

υ

υ

υ



CADEIA DE CUSTÓDIA DOS DOCUMENTOS ARQUÍVISTICOS DIGITAIS



AMBIENTES INFORMATIZADOS PARA GESTÃO, PRESERVAÇÃO E ACESSO



REPOSITÓRIOS  ARQUIVÍSTIOS DIGITAIS  ‐ OAIS



AÇÕES E ESTRATÉGIAS DE PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DIGITAIS

Preservar a presença física;

Preservar o conteúdo;

Preservar a apresentação;

Preservar a funcionalidade;

Preservar a autenticidade;

Preservar a proveniência;

Preservar o contexto;



SOFTWARES PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REPOSITÓRIOS DIGITAIS CONFIÁVEIS 
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