
A maGiA DA
MICROFILMAGEM
A Tecnologia que surgiu no século XIX e 
até hoje é a forma mais segura e atual 
para guarda de seus documentos.



A MICROFILMAGEM HOJE

O micro-
filme se 

constitui em uma 
forma simples, 
legal  e segura de 
armazenar seus 
documentos em 
complemento à  
digitalização.

Desde o século XIX o processo de 
microfilmagem foi considerado o 
mais eficiente para a preservação 
de documentos: o microfilme é 
durável, desde que armazenado 
num ambiente controlado e que 
documentos e processos sigam 
procedimentos e especificações 
normatizados, de acordo com a 
legislação. 

Além disso, a tecnologia para se 
ter acesso ao microfilme é estável 
e dificilmente sofrerá qualquer 
alteração significativa no futuro. 
Em resumo, para a solução do 
problema dos envelhecimento 
e documentos quebradiços, 
que atualmente afeta todos os 
depósitos de material impresso 
sobre papel ácido, o microfilme é 
essencialmente livre de riscos.

A deterioração de um documento 
devido à idade, à acidez ou à 
utilização excessiva limita tanto 
o acesso físico quanto o acesso 
intelectual ao mesmo. Quando um 
item deteriorado é selecionado para 
preservação, ele é preparado de 
forma típica para a microfilmagem. 

Sendo um processo fotográfico, 
o microfilme reproduz fielmente o 
material impresso original, incluindo 
manchas, descolorações, tinta 
esmaecida, notas dos usuários 
e as bordas viradas nos cantos 
das páginas. O processo gera um 
filme de 16 ou 35 mm em preto 
e branco, de alto contrate, em um 
determinado grau de redução, 
dependendo do tamanho do 
original.

Confrontada com a perda total 
de conteúdo intelectual de um 
documento em deterioração, 
as empresas obtém vantagens 
significativas com a microfilmagem 
para preservação. O conteúdo é 
salvo e mantido na coleção, em 
uma forma compacta e durável, 
por meio de uma tecnologia que 
é relativamente simples e bem 
estabelecida. 

Enfim, o microfilme se constitui em 
uma forma simples, legal e segura 
de armazenar seus documentos em 
complemento à digitalização dos 
mesmos.
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Em 1 
único 
rolo 

de microfilme 
podemos colocar 
todo um arquivo 
de 4 gavetas.

Segurança e Economia 
As inumeras vantagens da micro�lmagem
Os microfilmes são guardados em rolos que comportam em média 20.000 páginas.  
Cada rolo tem o tamanho ultra compacto de 15 x 15 x 3 cm. Para cada rolo faz-se  
um original e uma cópia. 

Cada uma  das cópias deve ser guardada em locais diferentes para eliminar a 
possibilidade extravio ou dano provocado por  intempéries da natureza. 

O Microfilme é uma mídia muitíssimo resistente, pois em condições normais de 
umidade e temperatura o filme resiste por pelo menos 100 anos.
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MUITO MAIS DURÁVEL 
QUE O PAPEL !
DO SEU INÍCIO ATÉ HOJE...

John Benjamin Dancer é o  
inventor da microfi lmagem 
usando um processo 
fotográfi co. 

Esta tecnologia 
inicialmente não era 
considerada uma forma 
viável de preservação de 
documentos. 

A primeira patente do 
microfi lme  foi feita pelo 
francês Renée Dragon no 
século XIX. 

Ele foi utilizado em larga 
escala pela primeira vez 
durante a guerra franco-
prussiana, na qual pombos-
correio transportaram 2,5 
milhões de documentos 
microfi lmados.

Invenção do 
Microfi lme

1839

A sua primeira aplicação 
comercial aconteceu 
em 1927, nos Estados 
Unidos, quando a 
Eastman Kodak lançou a 
primeira microfi lmadora 
de cheques.

Aplicação 
Comercial

1927

Surge a Micromática 
e MIcrográfi ca no 
qual a localização dos 
fi lmes pode ser feita 
por programas de 
computador, além de 
poder ser gerados sem 
papel.

Microfi lme 
e Informática

1950/60

Criação da Microfi lmadora 
Eletrônica que permite 
que documentos já 
digitalizados sejam 
microfi lmados diretamente 
do computador, assim 
como faz uma  impressora.

Microfi lmadora
Eletrônica

1996
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Consulta das imagens
em sistema informatizado
Através de um software você poderá consultar as 
imagens de cada documento e o sistema indicará em 
qual rolo e em que posição dentro do mesmo está 
aquele documento, sendo possível imprimir e autenticar.

Localizacão de um documento 
no rolo de microfilme
Como o filme é uma midia visual, até uma lupa poderá 
ser utilizada . Com uma leitora de microfilme você 
facilitara ainda mais. Para os clientes que não possuem 
um leitor, fornecemos um espaço para consulta em 
nossoas dependências. 

Padronizacão Oficial
e Metodologia Própria do filme
Cada rolo possui uma imagem de abertura e outra de 
fechamento, além de um certificado de autenticidade, 
ficando sujeito a perda do valor legal caso constatem-
se inconformidades no processo.

Autenticação Legal e 
Impressão
Cada fotograma registrado no filme possui o mesmo 
valor legal do documento original, podendo a qualquer 
momento ser impresso e autenticado pela autoridade 
microfilmadora. 

CONSULTA AOS MICROFILMES
Após microfilmados os documentos poderão ser consultados através de sistema informatizado 
que mostrará a imagem e indicará em que rolo e posição dentro do mesmo se encontra este 
documento específico.
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VANTAGENS
O uso do microfi lme proporciona inumeras 
vantagens já asseguradas pelo longo periodo 
experimetnal do fi lme: uma tencologia centenaria.

É uma forma de armazenamento estável. 
O rolo de microfi lme usa poliéster com 
componentes foto-senssíveis baseada em 
sais de prata sobre um gel endurecido, com 
um vida útil estimada de 500 anos.

Longevidade e 
Estabilidade

O Microfi lme é muito mais compacto que 
papel, com custo de armazenamento muito 
inferior ao deste. Geralmente, o espaco 
gasto para o armazenamento em microfi lme 
representa 0,01% do espaço do equivalente 
em papel.

Tecnologia 
compacta

Já que é um meio análogo (uma imagem 
visual dos documentos originais), é fácil 
de ser usado. Ao contrário da mídia digital, 
o formato de dados é instantaneamente 
compreensível até mesmo usando uma lupa.

Facilidade de uso

A tecnologia tornou o processo mais barato 
e ainda pode ser feito em muito mais 
velocidade que tempos atrás.

Barateamento da 
tecnologia
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LEGISLAçãO - MICROFILMAGEM
O Brasil possui legislação federal específica, que autoriza as atividades de microfilmagem no país, 
estabelecendo que o microfilme reproduz os mesmos efeitos legais dos documentos originais, 
podendo estes serem eliminados após a microfilmagem.

Lei 5.433/68
Lei da Microfilmagem
Dá o mesmo valor legal do documento 
microfilmado ao documento original. 
Para isto ele deve ser autenticado pela 
autoridade microfilmadora.  Além disso 
permite que sejam descartados os 
originais por incineração ou destruição 
mecânica.

Art. 1° Os microfilmes 
de que trata esta Lei.. e 
as cópias fotográficas 
obtidas diretamente dos 
filmes produzirão os 
mesmos efeitos legais dos 
documentos originais em 
juízo ou fora dele. 

Decreto 1.799/96
Regulamentação do processo
Decreto que estabelece os padrões 
legais a serem seguidos no processo 
da microfilmagem e define os critérios 
para seleção de empresas e cartórios 
autorizados a realizar o processo para 
possuir valor legal.

Art. 15. A  microfilmagem 
de documentos poderá 
ser feita por empresas e 
cartórios habilitados nos 
termos deste Decreto. 

Jurisprudências
Variadas
É inegável que a legislação é bastante 
clara, tanto que existem muitos casos 
de jurisprudência comprovando o valor 
legal do documento microfilmado, 
principalmente referente a cheques, o 
tipo de documento mais microfilmado. 

A partir do microfilme o 
seu documento pode ser 
impresso e autenticado 
para efeito de prova.
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