
Universidade Federal de Minas Gerais

Escola de Ciência da Informação

Seminário

Estratégias para a Preservação Digital

Estratégias Operacionais



2

Preservação Digital 

 Definições básicas:

o Planejamento e alocação de recursos e aplicação de 

métodos de preservação e tecnologias necessárias 

para a que a informação digital continue acessível.

(para documentos nato-digitais e os convertidos)

o Capacidade de manter a integridade e acessibilidade 

da informação por longo prazo. 
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Estratégias operacionais

 Representam as atividades ou medidas concretas 

de preservação digital.

1. Meio de Armazenamento

2. Migração

3. Emulação

4. Impressão em Papel ou Microfilme

5. Conservação da Tecnologia

6. Arqueologia Digital
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1- Meio de Armazenamento

Diversos fatores influenciam nessa escolha. 

As condições de acesso à informação irão determinar a 
disponibilidade (online, near-line, off-line) e a velocidade do 
dispositivo de leitura..

Uma série de outras características físicas e lógicas devem ser 
avaliadas e ponderadas para se chegar a uma boa decisão. 

National Archives do Reino Unido propõem 6 critérios para a 
seleção de mídia.
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1- Meio de Armazenamento

• Longevidade: Durabilidade mínima de 10 anos.

• Capacidade: Capacidade compatível com a quantidade de dados a 

serem armazenados. 

• Tamanho físico das instalações.

• Viabilidade: A mídia de leitura deve detectar erros de leitura e 

gravação.

• A mídia deve ser do tipo”Write-Once”: Uma gravação.

• Obsolescência: Devem ser baseado em “Tecnologia Madura.”

• Blue-Ray : 27 a 54 GB. (inovação tecnológica)

• DVD: 4 GB (tecnologia madura)
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1- Meio de Armazenamento

• Custo:  Elementos a serem considerados ao avaliar o custo 

das mídias de armazenamento !!

a) Custo da Mídia 

O custos devem tomar como base o valor por Mb ou Gb.

b) Custo da Propriedade

O custo com propriedade incluirá Aquisição e Manutenção do 

hardware e software necessários.

Custo com Suporte técnico.
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1- Meio de Armazenamento

• Susceptibilidade: 

a) A mídia deve resistir ao dano físico.

Observar requisitos como Embalagem e Armazenamento.

b) Deve tolerar as condições ambientais.

Ambiente estável e controlável.

A mídia magnética deve ter alto valor de Coercivity = 1.000 Oersteds
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1- Meio de Armazenamento

 Bíblia, de Gutemberg : 25 caracteres /pol²

 Moby Dick: Séc.XVIII: 101 caracteres /pol²

 Jornal: 174 caracteres /pol²

 Microfilme: 10 Mil caracteres /pol²

Fonte: Preservação no universo digital - Paul Conway - 2001



9

2- Migração

 A migração é a estratégia mais usada atualmente.

 Migração é a transferência periódica de materiais digitais de 

uma configuração de hardware/software para outra, ou de 

uma geração de tecnologia computacional para a geração 

seguinte. 

(Task Force on the Archiving of Digital Information – 1996)

Propósito: É preservar a integridade dos objetos digitais e assegurar a 

habilidade dos clientes para recuperar as informações diante as 

novas tecnologias.
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2- Migração

 Caso1: Suporte obsoleto (deteriorado) para mais atual.
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2- Migração

 Caso 2: Converter para formato mais atual.
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2- Migração

 Caso 3:  Transferir informação de uma plataforma em 

descontinuidade para plataforma mais atual. 
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2- Migração

Dados textuais:

 Migração para formato PDF

 SGML / XML

 Implementar ciclos de atualização para cópia 

em nova mídia. (refrescamento)
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2- Migração

A migração preserva a presença física e o conteúdo 

digital, mas podem não preservam:

• A apresentação.(elementos visuais)

• Funcionalidades (versões do power point)

• Funcionalidades de banco de dados.

• A migração indica a prevalência de produtos 

comerciais: Microsoft e produtos da Adobe (PDF/A)
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3- Emulação

 Criação de um novo software/hardware que imite o 

funcionamento do antigo.

 Reprodução de seu funcionamento.

 Possibilidades:

 Apresentação original.

 Funcionalidades do software anterior.

• Tem despertado a atenção como estratégia potencial.

• Preservação da Aparência e Sensação do Software 

original.
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3- Emulação

 Bullock (1999) aconselha cautela na estratégia.

 Usada principalmente em Jogos Eletrônicos e Sistemas.

Não foi testada de forma suficiente na preservação de objetos 

digitais.

Alto custo no preço final + processo complexo.



17

3- Emulação

 Cygwin 1.5.25-15: Roda plataforma Linux 

dentro do Windows.

 DOSBox 0.73: Emulador de DOS. Jogos antigos.

 Stella: Emulador para Atari.
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4- Impressão em Papel ou Microfilme

 Solução simples.

 Produto padronizado e com grande expectativa de vida.

Problemas:

 Hipertexto / Sites

 Documentos multimídia.

Estratégia híbrida: produção de Cópias e Microfilmes.

A cópia digital melhora o acesso e a 

funcionalidade,enquanto o Microfilme funciona como 

substituto arquivístico.
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5- Conservação da Tecnologia
Manter em uso a tecnologia que criou o 

documento digital original.

Pode ser uma medida transitória.

Problemas: 

Custo com peças e suporte técnico.

Ex: disquete Floppy Disk 1.44 (pouca oferta)
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6- Arqueologia Digital

Não se trata de uma estratégia em si.

Restauração digital através de trabalho 

especializado.

Alto custo.
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