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Preservação Digital x Acesso a Informação

Antes de falar sobre a preservação digital, vamos lembrar um pouco a 
Preservação Analógica da Informação.

Desde que a humanidade existe, procuramos preservar informações para 
consultas futuras.



Suportes AnalógicosSuportes Analógicos

Suportes Existentes:

Pedras      

Papiro

Papel

Microfilme



Suportes AnalógicosSuportes Analógicos

Vantagem:

Longevidade ( se arquivado corretamente)

Desvantagens:Desvantagens:

Espaço ocupado

Acesso a informação

Fragilidade do suporte ( fogo, inundação, etc)



Anos 60 Início da ComputaçãoAnos 60...Início da Computação

Promessa: desaparecimento dos papéis e “informatização” das empresas para 
o “Paperless Office”...

Resultado: Crescimento exponencial da geração de papéis ! Nunca se fabricou 
e se consumiu tanto papel desde a chegada dos computadores / impressoras



Preservação de DocumentosPreservação de Documentos

Entre as novas tecnologias que surgiam, a que melhor foi aceita pelo mercado foi 
a micrográfica ( microfilmes. Microfichas e cartões janela). Tudo era 
microfilmado ( manuais técnicos  relatórios  notas fiscais  cheques  etc )microfilmado ( manuais técnicos, relatórios, notas fiscais, cheques, etc..)

O microfilme era vendido como tecnologia para:

reduzir espaço ocupado com papéis, 

baixo custo de transporte / distribuição da informação e 

legalidade por não se poder adulterar a informação gravada  legalidade por não se poder adulterar a informação gravada. 

E assim funcionou até o início dos anos 90.



Boom !!!Boom !!!

Mas sem dúvida que o grande momento da distribuição da informação aconteceu 
com a chegada da “teia mundial” www. (worldwide web), mais conhecida como 
INTERNET !

Desde a chegada da internet o mundo mudou e continua mudando a uma 
velocidade nunca vista antes.

A troca de informações sobre soluções de problemas se tornou muito mais rápida, 
fácil e com inúmeros interlocutores. 

Os primeiros scanners e sistemas GED para documento surgiram em 1990 

( Laserdata) e de lá para cá, algumas centenas de fabricantes todos os anos lançam 
novos modelos para as mais diferentes aplicações.



Tríplice Suporte da InformaçãoTríplice Suporte da Informação

Portanto com o aparecimento dos scanners, criou-se o que chamamos de 
“tríplice suporte da informação”:

Papel,

Filme e

Digital.



Mix de Opções Mix de Opções 

Com os equipamentos existentes hoje, podemos facilmente converter nossos 
documentos entre qualquer destes suportes:

Papel para Digital: Scanners

Papel para Microfilme: Microfilmadoras Convencionaisp p

Filme para Digital: Scanner de Microformas

Filme para Papel: Leitora copiadora / scanner de microfilmes

Digital para Papel: Impressoras

Digital para Microfilme...



 Preservação Digital... Preservação Digital

Solução: Microfilmagem Eletrônica



Porquê Microfilmar o Digital ?Porquê Microfilmar o Digital ?

Para não sofrer as consequências da dependência tecnológica !



Lembram-se do Tríplice Acesso a Lembram-se do Tríplice Acesso a 
Informação ?

Ferramentas básicas para acessar a informação nos três suportes:

Papel: Ser alfabetizado

Microfilmes: Vela e lente de aumento

Digital: Computador, software atualizado, mídia atualizada,  formato de 
imagem padrão, etc



Algumas Vantagens da Microfilmagem Algumas Vantagens da Microfilmagem 
Eletrônica como Solução para a Preservação 
Digital:Digital:

FATOS:

Inalterável Independente de Tecnologia Auto-sustentável, 

Sem necessidade de migração constante 

Não é vulnerável a hackers 

Facilmente acessado legível e convertível em formato digital para acesso e Facilmente acessado - legível e convertível em formato digital para acesso e 
distribuição

Suporte de longo prazo com tecnologia comprovada,

Baixo custo de armazenamento



Conclusão:   “Microfilm is Back” !Conclusão:   Microfilm is Back  !

In an era of digitization, NARA continues to microfilm records because g ,
microfilm is a low-cost, reliable, long-term, standardized image storage 
medium. The equipment needed to view microfilm images is simple, 
consisting of light and magnification. The medium has a life-expectancy of 
hundreds of yearshundreds of years.

https://www.archives.gov/preservation/formats/microfilming.html



Obrigado !Obrigado !
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