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Resumo 
O presente artigo tem como objetivo uma avaliação crítica da informação enquanto produto 
e dos suportes de armazenamento papel e Compacto Disco (CD). Para tanto, o artigo relata 
os principais resultados encontrados durante a pesquisa bibliográfica sobre o tema, 
associando, sempre, a  questão da qualidade e conservação da informação nessas mídias. 
Sendo assim, o artigo “Armazenamento da informação posto em prova – papel x cd”, 
pretende contribuir com a análise de aspectos técnicos e funcionais, a fim de colaborar com o 
aperfeiçoamento, correções técnicas e também, com sugestões de aprimoramento dos 
produtos que possam ser produzidos por empresas da área e, além disso, instigar novos 
produtos que permitam acessar sempre a informação armazenada em qualquer tempo 
(passado, presente e futuro), e com isso admitir a disseminação da informação. 
 
Palavras chaves: Informação, papel e compacto disco. 

 

1. Introdução 
A história da humanidade foi escrita através dos relatos deixados pelas civilizações que 
encontraram meios para descreverem suas trajetórias, culturas, ensinamentos, ciências, 
pensamentos, etc. Os meios que nos referimos são os suportes ou mídias que segundo o 
Dicionário Michaelis Multimídia, significa: apoio; sustentáculo. O primeiro suporte foi a 
pedra, que registrou o pensar, as imagens do cotidiano dos primeiros humanóides. Com o 
surgimento da escrita, surge o pergaminho (produzido com peles de animais), mais tarde, 
antes da era cristã, os egípcios descobriram o papiro, fabricado a partir da planta cyperus 
papirus. A palavra papel vem de papiro. 
 Podemos então afirmar que, se essas informações oriundas do passado estão acessíveis aos 
dias de hoje, deve-se ao fato de que os suportes utilizados possuíam qualidades físicas 
suficientes para superar as necessidades dos povos antigos, mantendo intactos a simbologia 
ou escrita desses documentos.  
Devemos assim, conscientizar os fabricantes e usuários destas mídias, que as gerações futuras 
dependerão das informações hoje aqui produzidas. Talvez o grande desafio para os 
profissionais da informação, é como obter autenticidade e fidedignidade de documentos 
gerados em computador. 
Quantos de nós já não ouvimos falar que possuir a informação é possuir o poder. Que poder é 
esse que muitas vezes faz com que o homem destrua o próprio homem? Sabemos que na 
antiguidade os arquivos e bibliotecas pertenciam aos imperadores, reis, igreja, tiranos, 
ditadores, que controlavam os povos pela ignorância. Hoje, com o advento da tecnologia,  
muitas mudanças ocorreram, através das tele-comunicações e da informática, e com isso, o 
conhecimento está sendo propagado. Mas que conhecimento? A Guerra do Golfo apesar de 
ter sido a primeira guerra do século XXI, considerada a guerra “on-line”, passou pela censura 
dos militares ingleses e norte americanos. Outro exemplo é a informação gerada na Internet 
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(Rede Mundial de Computadores) que não possui um tratamento específico para seleção da 
informação,  aceitando qualquer dado, seja verdadeiro ou falso. 
Em um mundo onde cada vez mais as virtualidades e concretudes possíveis de serem 
produzidas pelo uso das tecnologias, fazem parte da essência dos fenômenos, o fluxo das 
informações corre numa velocidade espantosa, mensurável em bytes por segundo. No leito 
imaginário deste rio de informações registra-se de tudo, inclusive o supérfluo, o descartável, o 
lixo virtual, ruídos e interferências formais do processo da comunicação da informação. É 
necessário garimpar e fazer as ilações, ver o presente manchado pelo passado, auscultar o 
passado pelos olhos e limites do presente. Construir a teia de relações e estabelecer os 
modelos de funcionamento, hierarquizar as atividades e separar o fundamental daquilo de 
importância secundária e dispensável (LOPES, 1997). 

2. A informação 
Para Lopes (1998), a palavra informação, isoladamente, não possui significado expressivo, 
somente ao ser atribuído um adjetivo (informação administrativa, informação histórica, 
informação genética, etc.), é que refletirá o real significado da palavra.   
Conforme Bannouri apud Lopes (1998) a informação pode ser dividida em dados que, por sua 
vez, tornam-se fragmentos do conhecimento. A diferença entre dado e informação poderá ser 
determinada pelo tipo de dados, de informações e de conhecimentos interligados entre si.  
Com o advento do surgimento dos documentos eletrônicos o Comitê de Documentos 
Eletrônicos (Committee on Electronic Records) do Conselho Internacional de Arquivos (CIA) 
define documento como a informação registrada, independentemente da forma ou suporte, 
produzida ou recebida no decorrer da atividade de uma instituição ou pessoa e que possui 
conteúdo, contexto e estrutura suficientes para servir de evidências dessa atividade. 
Certamente informação é o “ouro do mundo”, através dela que chegamos ao conhecimento, ao 
buscá-la tentamos responder as inquietudes que a alma humana possui, e algumas dessas 
respostas talvez nunca chegaremos a encontrar, como: de onde viemos, porque existimos e 
para onde vamos.  

3. A multiplicação das informações 
A preocupação com relação ao tema, deve-se em razão do crescimento vertiginoso das 
informações. A sociedade contemporânea gera, supervaloriza e descarta informações, num 
ritmo cada vez mais intenso. As empresas e seus clientes necessitam cada vez mais ter acesso 
a informação de alta qualidade. Como retorno de um armazenamento eficaz, o empregador 
poderá ter mais controle da empresa, desenvolvendo planos estratégicos que possibilitam uma 
mudança comportamental e cultural de todos que compõem a organização e, com isso, poder-
se-á observar alguns aspectos de satisfação total de empregado/empregador/cliente, como por 
exemplo: assistência aos empregados/cliente; reconhecimento de problemas e a busca de 
soluções; e também, a interação com outras organizações/empresas.  
Entretanto, em decorrência desse processo contínuo de desenvolvimento da sociedade 
mundial, deve-se evitar o acúmulo de dados insignificantes oriundos do avanço tecnológico. 
Todavia, é imprescindível, que os dados, cujo contexto apresente caráter permanente, ou seja, 
histórico, estejam armazenados em suportes que possibilitem a conservação da informação 
com prazo de vida útil por longos períodos ou mesmo, permanente. 
Os atributos de uma informação incluem tempo, conteúdo e forma. Por isso, na visão das 
empresas a avaliação da informação está em conformidade com as características dos 
conteúdos informativos que são importantes para a organização. Outro ponto a considerar é o 
transporte de dados para a obtenção de informações precisas. Por isso, percebe-se hoje, a 
insegurança dos usuários na escolha da mídia ou material a ser utilizado para o 
armazenamento das informações.  
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Alguns aspectos mercadológicos são considerados importantes para os clientes na aquisição 
de um produto, são eles: o custo, a qualidade e, em especial para este trabalho, a 
confiabilidade. O cliente para confiar no produto, precisa ter a certeza que o mesmo será 
projetado para ter seu funcionamento por um período de tempo razoável, porém, tratando-se 
de produtos cuja finalidade é o armazenamento da informação, muitas vezes com caráter 
histórico, a durabilidade dos produtos analisados deverão ser projetados com materiais que 
durem por longos anos. Por isso, o presente trabalho apresenta um referencial teórico sobre 
ambos os produtos e, após, propõe uma análise conceitual em relação aos suportes da 
informação (papel e cd) e sua relação com a qualidade. 

4. O Papel 
Os inventores do papel foram os chineses (105 D.C), trabalhavam com a casca interna da 
aroeira, macerada em água quente com lixívia de cinzas vegetais de natureza alcalina. 
No século VIII os árabes raptaram chineses e exigiram que estes ensinassem o segredo do 
papel. Em substituição à casca de aroeira, que não possuíam, começaram a usar trapos de 
linho, que eram postos a fermentar e depois tratados com lixívia de cinzas de madeira, 
seguindo o mesmo processo histórico chinês. 
O processo de branqueamento foi descoberto em 1774, por Karl W. Scheele, e desenvolvido 
pelo francês Berthollet, que usou hipocloritos no alvejamento de trapos tingidos.  
Koops, em 1800, desenvolveu papel de palhas sem adição de trapos e de madeira. A palha 
tem 16% de lignina com deslignificação relativamente fácil. A deslignificação da madeira, 
que pode ter até 50% de lignina, foi obtida no processo Koops com lixívia mais fortes e 
maiores temperaturas sob pressão. Estava aberto o caminho para o processo Soda. O 
problema, agora, não era mais o da matéria-prima celulósica, mas a falta e os custos dos 
produtos químicos. Por isso, processos ácidos foram desenvolvidos.  
Atualmente, cerca de 96% do total da polpa produzida é originária da madeira do eucalipto e 
do pinheiro. Da polpa obtida através de outras matérias fibrosas, cerca de 40% são de bagaço 
de cana. Um  processo que vem crescendo é o da fabricação de papel neutro (PH 7), porque 
utiliza menos oxigênio, tem maior capacidade de controle, drenagem, resistência da celulose, 
branqueamento e depuração. 
Muitos países já são importantes produtores de papel a partir de vegetais anuais, como a casca 
de arroz por exemplo, e no futuro, mesmo aqueles com grandes recursos florestais, deverão 
optar, devido ao baixo custo, pelo uso dos vegetais anuais, alguns dos quais dão excelente 
qualidade ao produto final.  
A madeira e outros materiais ligno-celulósicos são formados, em cerca de 90 a 95% por 
substâncias macromoleculares como a celulose, polioses e lignina. O restante são substâncias 
de baixo peso molecular - orgânica, como compostos fenólicos e álcoois, ou inorgânicas. 
A celulose, polímero linear formado por B-d-glicose, é o componente mais importante, 
constituindo cerca de 50% da massa.  
Entende-se por papel genuíno o obtido pela suspensão de fibras em água, que, quando 
drenada por uma tela, forma uma folha de fibras firmemente entrelaçadas. As fibras se 
subdividem em: fibras celulósicas virgens que são aquelas que ainda não foram utilizadas para 
fazer papel, e fibras celulósicas secundárias que são aquelas que já passaram, pelo menos uma 
vez, por uma máquina de papel, o chamado papel reciclado. O termo genérico que se dá para 
essa matéria prima (fibras celulósicas secundárias) é o de aparas de papel, que provêm de 
atividades comerciais, residências e de outras fontes como instituições e escolas. Elas são 
recolhidas através da coleta seletiva. O catador, o sucateiro, o depositário do material e o 
aparista fazem parte da cadeia de trabalho associada a este processo. Como exemplo, 
podemos citar o papel de imprensa (papel jornal) que na sua maioria mudou da pasta 
termomecânica padrão para a fibra reciclada.  
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Na figura abaixo (figura 01), apresentamos um resumo das diversas matérias-primas que 
podem ser utilizadas na produção de papel. 
 

 
Figura 01 - Papel a partir de suas matérias-primas (Fonte: CEMPRE, 1995) 

 

Os papéis são fabricados de acordo com formulações específicas, a fim de atenderem às 
características necessárias a que se destinam, que pode ser: impressão; escrever; embalagem; 
para fins sanitários; cartões e cartolinas; papeis especiais.  

5. O Compacto Disco (CD-DA, CD-ROM, CD-R e CD-RW) 
Originalmente, o Compacto Disco, ou simplesmente CD, foi desenvolvido para armazenar 
música, e substituir os antiquados discos de vinil. Como no CD o som é gravado no formato 
digital,  livre de ruídos, com qualidade quase perfeita, não demorou muito para os fabricantes 
perceberem que, com um mínimo de esforço, o CD também poderia ser utilizado para gravar 
dados. Criou-se então uma distinção: os CDs destinados a gravar música passaram a ser 
chamados de CD-DA, ou "Compact Disk Digital Audio" enquanto os destinados à gravação 
de dados passaram a ser chamados de CD-ROM, ou "Compact Disk Read Only Memory". 
A grande capacidade de armazenamento de informações e o baixo custo de produção dos CD-
ROMs, também tornaram possíveis as enciclopédias digitais com som e vídeo, títulos em 
multimídia, e jogos mais avançados. Durante vários anos, os CDs foram mídias somente para 
leitura, podia se comprar um programa em CD, mas para copiá-lo teria que se usar disquetes, 
Zip-drives ou algum outro dispositivo. Atualmente porém, vemos uma grande popularização 
dos gravadores de CD, alimentando de certa forma a “indústria pirata” de CDs, pois uma 
mídia gravável não custa mais, em alguns casos, do que centavos de dólar. 
Um CD prensado comum é composto de três camadas:  
- uma camada de plástico de cerca de 1,2 mm de espessura; 
- uma camada de alumínio, ouro ou platina onde são gravados os dados;  
- uma camada protetora de verniz.  
Em um CD-R (Cd gravável), também temos estas três camadas, a diferença é que temos uma 
quarta camada, entre o plástico e a camada reflexiva, justamente a camada onde são gravados 
os dados (figura 02).  
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Figura 02- Camadas formadoras do compacto disco prensado ou gravável 

 

Esta fina camada é composta de produtos sensíveis ao calor, que tem sua composição química 
alterada devido ao calor gerado pelo feixe laser do gravador, muito mais potente que o usado 
na leitura do CD. Nos CDs prensados, a camada reflexiva é sempre feita de ligas de alumínio, 
prata ou platina. Como a camada reflexiva é sempre prateada , e a camada de policarboneto é 
transparente, os CDs prensados são sempre prateados. Já nos CDs graváveis (CD-R), a 
camada reflexiva pode ser tanto feita de ouro 24 quilates, quanto de ligas de prata ou mesmo 
alumínio. A camada de gravação por sua vez, pode ser transparente, azul ou verde, 
dependendo do material usado. De acordo com a combinação de cor da camada reflexiva e da 
camada de gravação, podemos ter CDs graváveis de várias cores diferentes. 
Atualmente existem cinco substâncias diferentes que podem ser usadas para formar a camada 
de gravação dos CD-Rs, todas estas substâncias são orgânicas, um tipo de plástico ou 
combustível, e justamente por isso podem ser queimadas pelo laser do gravador. Cada uma 
destas substâncias foi desenvolvida por uma companhia diferente, que detêm sua patente. Por 
serem diferentes, cada substância tem uma cor predominante (Quadro 01). 
 

Substância  Desenvolvido por:  Cor Predominante  

Cyanine  Taiyo Yudem  Azul  

Phthalocyanine  Mitsui Chemicals  Transparente  

Metallized Azo  Verbatim/Mitsubishi  Azul  

Advanced 
Phthalocyanine (tipo 5)  

Mitsui Chemicals  Verde claro  

Formazan  Kodak  Verde claro  

Quadro 01 – Cores das substâncias da camada de gravação do CD-R 
 
Como a camada de gravação é semi-transparente, a cor do CD gravável é formada por uma 
combinação da cor da camada reflexiva (que pode ser dourada ou prateada) com a cor da 
camada de gravação (azul, verde ou transparente). 
Além da cor, as substâncias diferem nos quesitos durabilidade e refração da luz. A 
Phthalocyanine é dentre todas considerada a de melhor qualidade. Como ela é quase 
transparente, os CD-Rs feitos com ela possuem uma refração de luz quase equivalente à dos 
CDs prensados, sendo compatíveis com todos os leitores de CD-ROM. A Phthalocyanine 
também tem uma durabilidade maior, cerca de 100 anos segundo o fabricante. Isto claro, não 
significa que os CDs feitos com ela durarão todos este tempo, pois temos também a 
durabilidade da camada reflexiva e condições de armazenagem e conservação.  
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A Cyanine foi a primeira substância usada em CD-Rs, mas possui algumas desvantagens em 
comparação a phthalocyanine. Sua durabilidade é estimada em 50 anos, e sua cor azulada 
causa uma diminuição na refração de luz, tornando as mídias incompatíveis com alguns 
leitores mais antigos e aumentando o número de erros de leitura em outros. Enquanto as 
mídias douradas feitas de phthalocyanine possuem cerca de 85% da refração de luz dos CDs 
prensados, as mídias verdes e azuis feitas de cyanine refletem apenas 70% da luz.  
A Metallized Azo é uma substância que possui refração de luz semelhante à da cyanine 
(apesar de sua coloração ser mais escura), mas sua durabilidade é maior, sendo estimada em 
90 anos segundo os fabricantes. Esta substância é usada apenas em mídias de coloração azul, 
que podem ser distinguidas das azuis feitas de cyanine pela tonalidade mais escura. 
O Advanced Phthalocyanine ou de Phthalocyanine tipo 5, possui uma refração de luz 
semelhante à da phthalocyanine comum, mas é bem mais durável, chegando perto dos 200 
anos. Sua cor também é um pouco diferente, ao invés de transparente ela é verde claro.  
Finalmente temos o Formazan que combina algumas das características da cyanine e 
phthalocyanine, possuindo uma durabilidade estimada em cerca de 50 anos e uma refração de 
luz pouco inferior à da phthalocyanine.  
Um dos principais determinantes da  durabilidade do CD é justamente a camada protetora 
sobre a camada reflexiva. Alguns fabricantes aplicam apenas uma fina camada de verniz 
sobre ela. Este tipo de CD é o mais sensível, tanto a arranhões, quanto a luz solar.  
A grande desvantagem do CD gravável é não permitir a regravação, uma vez gravado os 
dados sobre ele, não poderá ser modificado. Para esse problema surgiu no mercado o CD-RW 
ou CD regravável. A mágica da regravação dos CD-RW é permitida pela substância usada na 
composição da camada de gravação. Enquanto em um CD gravável a camada de gravação é 
queimada pelo laser, tornando-se inalterável após a gravação, a mídia regravável pode ser 
alterada entre o estado cristalino e o opaco através de laseres de intensidades diferentes. Esta 
técnica é bem interessante, pois com o laser, o material é fundido, mas de acordo com a 
temperatura de fusão, ele assume características diferentes ao esfriar. Um temperatura mais 
alta torna o material opaco, enquanto um laser um pouco mais fraco o faz voltar ao estado 
original. Segundo os fabricantes, este tipo de mídia pode ser reescrita mais de 1.000 vezes 
antes de começar a apresentar qualquer problema, mas novamente isto depende da qualidade 
(algumas mídias começam a apresentar erros depois de poucas regravações).  
O maior problema com os CDs regraváveis, porém, é a compatibilidade. Um CD-R reflete 
mais de 70% da luz que é refletida por um CD prensado, e por isso pode ser lido por 
praticamente qualquer drive sem muita dificuldade. No caso de um CD-RW, a refração é bem 
menor, cerca de apenas 20%. Para ler estas mídias o leitor precisa ser equipado com um 
circuito especial, chamado AGC "automatic gain control", ou controle automático de ganho. 
Este circuito, que é embutido na cabeça de leitura é capaz de detectar a baixa taxa de reflexão 
da mídia, e aumentar a intensidade do laser de leitura. Temos então um laser bem mais forte 
do que o usual, para compensar a baixa reflexão da mídia, fazendo com que o laser refletido 
tenha uma intensidade parecida com o normal.  
Apenas os leitores de CD mais atuais, e mesmo assim nem todos, possuem o AGC, pois este 
circuito é relativamente caro, fazendo com que muitos fabricantes optem por retirá-lo do 
projeto a fim de produzir leitores um pouco mais baratos. Além disso, os CDs regraváveis 
ainda trazem mais alguns inconvenientes, como a taxa de refração luminosa é bem mais 
baixa, a leitura do CD é mais difícil, tornando as mídias regraváveis muito mais sensíveis a 
arranhões, poeira, sujeira, etc. Outro problema reside na durabilidade, que é muito menor do 
que a dos CDs convencionais e à sensibilidade dos CDs a leituras sucessivas. Definitivamente 
as mídias regraváveis não são as mais aconselháveis para guardar informações importantes 
durante longos períodos. As mídias regraváveis ainda custam bem mais caro em comparação 
com as mídias graváveis comuns. 
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6. Vantagens e desvantagens do papel sobre as mídias eletrônicas (CDs) 
O papel é reconhecido legalmente nos meios jurídicos e arquivísticos, enquanto discos e fitas 
magnéticas necessitam, ainda, serem aceitos pelas agências governamentais. Além disso, os 
usuários continuam a imprimir e a manter arquivos pessoais de papel, em razão da 
familiaridade com o meio, mesmo quando sistemas eletrônicos são instalados.  As cópias de 
papel são réplicas exatas do original, permitindo ao usuário transportar e ler o documento em 
qualquer lugar. Por outro lado, os documentos produzidos em mídias eletrônicas, embora 
fáceis de transportar, não podem ser lidos sem equipamento especializado.  
Um fator negativo a ser considerado com relação ao papel, diz respeito ao alto custo de 
manutenção dos arquivos, principalmente dos arquivos históricos de papel, que necessitam de 
muito espaço físico. Enquanto que os CDs permitem armazenar grande número de 
informações em um pequeno espaço. Outro aspecto a ser considerado é o acesso as 
informações, no papel apenas um usuário por vez pode acessar a informação, nas mídias 
eletrônicas o acesso é multiusuário.  
Outro fator a ser considerado do papel diz respeito aos altos custos de produção, com a 
impressão, o corte, a montagem e a distribuição de cópias impressas. Além disso, caso não 
exista um tratamento arquivístico na empresa, certamente deverá ocorrer sérios problemas 
com a recuperação da informação. O fator possitivo em relação a informação em papel ainda 
é a sua durabilidade, pois com o devido tratamento poderemos preservá-lo por séculos. 
7. Conclusão 
Diante de um mundo em constante mudança que geram fatos novos, e conseqüentemente, 
surgem muitas informações diárias, houve a necessidade de ampliação nos investimentos na 
indústria do papel e dos computadores. Com relação ao papel, observa-se a substituição 
gradual por outros materiais, de acordo com formulações específicas para o fim a que se 
destinam, assim como, a crescente preocupação com a reciclagem, que vem permitindo, 
inclusive, a ampliação da cadeia de trabalho associada a este processo. Em contraponto, em 
decorrência dos avanços tecnológicos, surgiram novos suportes, com multiplas possibidades. 
O objetivo deste trabalho foi identificar o conceito de informação vinculada a qualidade do 
produto e seus principais suportes: o papel e compacto disco (CD). O que vale mais, o suporte 
ou a informação contida nele? 
O CD possibilita o armazenamento de grande quantidade de informação, mas a industria 
tecnologica não informa ao cliente como conservá-lo e quanto tempo poderá durar.  
Percebe-se, que novos suportes (mídias) surgem e desaparecem sem entretanto haver uma 
preocupação com a preservação das informações contidas nos mesmos. Nota-se que a 
industria tecnológica prioriza o comercial, o que vende, pois logo lançará outra mídia com 
maior capacidade de armazenamento. Mas como fica os documentos armazenados nesses 
suportes? Até quando poderemos acessar estas informações? Pois mesmo migrando-as para 
um novo suporte, como confiar na sua originalidade e integridade?  
O papel, como é de conhecimento de todos, em condições ideais de temperatura e umidade, 
pode durar por um período superior a 200 anos, além de não ser necessário a utilização de 
mecanismos para a sua leitura. Todavia, a proposta deste artigo é justamente esclarecer e 
instigar a clientela a decidir qual o melhor meio para satisfazer suas necessidades, talvez 
possamos deixar aqui uma sugestão: gravar as informações em mídias digitais, como o CD, 
para que as informações possam ser acessadas em tempo real, e ao mesmo tempo mantê-las 
em papel para o resgate no futuro. Pensamos que por um bom tempo as informações ainda 
dependerão de multiplos suportes como o papel e o CD, porém certamente no futuro 
encontraremos mídias confiáveis que poderão armazenar para a eternidade as informações 
geradas pelo homem. 
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