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Digitalização EAACONE: Fluxo de trabalho 
Resumo 
Existem alguns passos básicos para digitalizar cada objeto. O fluxo de trabalho de digitalização é simples e 

deveria levar apenas alguns minutos para criar uma digitalização de alta qualidade de um documento ou uma 

foto.  

Este manual elaborará instruções detalhadas para cada etapa do processo de digitalização. Se houver alguma 

etapa no processo que não esteja clara nesse guia ou no “workshop,” informe-nos para que possamos melhorar 

nossas práticas de documentação no futuro. Se houver alguma etapa que pareça desnecessariamente 

complicada ou insuficiente, informe-nos para que possamos melhorar o fluxo de trabalho em si.  

Este guia de fluxo de trabalho é dividido nas seguintes etapas e apêndices: 
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1. Configuração diária e lançamento 
No começo de cada dia, você precisará ligar os scanners e os computadores e conectar os scanners nos 

computadores usando o cabo USB. Depois que um scanner for conectado ao computador, ligue-o usando o 

botão de energia e aguarde alguns instantes até ele se ligar completamente.  

 

Uma vez que o scanner que estiver ligado e conectado ao computador, lance o software de Vuescan. 

 

 

2. Identificação de objeto e nomeação dos arquivos  
Antes que uma pasta de objetos possa ser digitalizada, a caixa e o número da pasta deveriam ser identificados. A 

caixa e o número da pasta atribuídos deveriam ser exclusivos e jamais repetidos em nenhum outro local da 

coleção. O número da caixa e da pasta vai determinar o nome dos arquivos digitais produzidos durante a 

digitalização.   
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Nós temos configurado o VueScan para facilitar a digitalização de maneira mais fácil. Quando você lançar o 

software, clique "Arquivo > Carregar eaacone." 

 

 

A seleção do perfil carregará um conjunto de opções pre-configuradas para o scanner, para facilitar a 

digitalização. As únicas opções que precisam ser alteradas são a caixa e o número da pasta dos itens a serem 

verificados. 

Em seguida, precisamos definir a pasta para onde as verificações serão salvas. Role até a parte inferior da guia 

“Entrada.” Clique no símbolo “@” à direita de “Pasta padrão.” 
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Selecione a caixa correspondente e o número da pasta na janela que aparece. Se as pastas para estas já não 

existissem no computador, crie-as clicando no botão “Criar nova pasta.”  

 Digite a caixa e o número da pasta corretos na caixa exibida.  

 Lembre-se sempre de digitar o número da caixa como 4 dígitos e o número da pasta como 2 dígitos.  

 
 

Neste exemplo, estamos nos preparando para digitalizar o número da pasta 06 da caixa número 0007, então 

criamos uma nova pasta no computador e a selecionamos nessa janela.  

 A pasta, eaacone_c0007_p06, vai dentro da pasta da caixa, eaacone_c0007, que vai na pasta principal 

do EAACONE.  

 Clique em “OK” depois de ter criado e selecionado a pasta correta.  

 

  



David Bliss, Digital Processing Archivist 
LLILAS Benson Latin American Studies and Collections 

The University of Texas at Austin 
d.bliss@austin.utexas.edu 

 

5 

De volta na guia “Entrada,” vá até o final do menu e verifique o conteúdo da caixa “Pasta padrão:” para ter 

certeza de que mostra a mesma pasta que você acabou de selecionar ou criar.   

 

Em seguida, precisamos configurar o VueScan para fornecer a cada item digitalizada o nome correto do arquivo. 

Edite o campo “Nome do arquivo TIFF:” para incluir a caixa correta e o número da pasta:  

 

O símbolo + no final do nome do arquivo diz ao VueScan para contar cada digitalização e aumentar o número da 

página para cada imagem salva, portanto, não é necessário digitá-la manualmente para cada escaneamento. 
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Depois que essas opções forem definidas, uma pasta inteira poderia ser verificada antes de precisar ser alterada 

novamente e o resultado será semelhante a isto: 

 

Observe que o nome do arquivo para cada imagem individual contém o nome da coleção (eaacone), um número 

de caixa (c0007, neste exemplo), um número de pasta (p06) e um número de página (0001 a 0011). Isto nós 

ajuda a manter tudo organizado, então sempre sabemos para onde uma imagem pertence.  

 É também a razão pela qual é tão importante manter cada objeto no lugar depois de ter sido atribuído a 

uma caixa e pasta.  

 Uma vez que a caixa e o número da pasta tenham sido atribuídos e inseridos no VueScan, podemos 

começar o escaneamento em si.  
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3. Pre-visualizar  
Levante a tampa do scanner e coloque cuidadosamente o objeto voltado para baixo no meio da mesa de 

digitalização. Deixe espaço entre a borda do item e a borda da mesa do scanner, se possível.  

 Endireite o objeto tanto quanto você puder.  

 Se você estiver digitalizando uma foto ou outro tipo de objeto cuja cor é particularmente importante, 

coloque a placa do verificador de cores voltada para baixo ao lado dela.  

o O verificador de cores deve ser colocado paralelamente à borda direita ou inferior do objeto, 

não no lado superior ou esquerdo.  

Assim que o cartão de verificação de cor e objeto estiverem no lugar, abaixe cuidadosamente a tampa do 

scanner.  

 Se o objeto estiver muito frágil, e abaixar a tampa do scanner causará danos, consulte o Apêndice D: 

“Digitalizando itens grandes” para obter instruções sobre como remover a tampa do scanner e usar um 

suporte alternativo. 
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No Vuescan, clique no botão “Visualizar” na parte inferior da tela. Isso criará uma digitalização de baixa 

resolução para você revisar.  

 Você pode usar isso para ajustar a posição do objeto ou verificador de cores no flatbed.  

 Se você mover qualquer coisa no flatbed, você deve sempre criar outro “Visualizar” antes de avançar 

para o próximo passo.  
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4. Edição: Recorte y correção de cor 
Em seguida, executaremos algumas breves edições usando a imagem visualizada.  

Recorte  
Clicando e arrastando com o botão esquerdo do mouse, desenhe uma caixa ao redor da imagem de visualização.  

 A caixa deve incluir o objeto, a placa do verificador de cores (se houver), e uma pequena quantidade de 

espaço em branco ao redor de cada um.  

 Você também pode clicar e arrastar as bordas da caixa para ajustá-la.  

 

Deixe a caixa no lugar. Se objeto ou cartão colorido forem movidos, você precisará de criar outra Visualização e 

desenhar novamente a caixa.  
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Correção de cor 
Se a placa do verificador de cores estiver presente, nós a usaremos para corrigir a cor da imagem.  

 Cada scanner captura a cor de uma maneira um pouco diferente, mas a placa do verificador de cores é 

repleta com cores específicas e muito precisas que nos ajudam a garantir que todos os nossos objetos 

(especialmente as fotos) sejam digitalizadas com precisão.  

 Fazemos isso identificando uma cor “neutra” na imagem de visualização.  

Passe o mouse sobre o quadrado cinza da placa verificador de cores na visualização e clique em o botão direito 

do mouse.  

 Isto ajustará ligeiramente a cor da imagem e você deverá ver o gráfico na alteração inferior esquerda. 

 Pode ser difícil notar qualquer alteração na imagem em si, mas isso significa apenas que o scanner já 

estava capturando a cor com precisão.  

 

Nem todos os objetos precisarão da correção de cor. Como a placa do verificador de cores é muito frágil e 

vulnerável à arranhões e desbotamento, é melhor usá-la apenas para fotos, imagens, e outros objetos que 

sejam ricos em cores.  

Para documentos de escritório e outros objetos predominantemente de texto, os scanners deveriam fazer um 

bom trabalho de capturar cores por conta própria. 
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5. Última Digitalização  
Clique no botão “Digitalizar.” Isso criará uma digitalização de alta qualidade na pasta que selecionamos, que será 

nomeada após o modelo de nome de arquivo especificado na Etapa 2, “Identificação de Objeto e Nomeação de 

Arquivo.”  

 O software cortará automaticamente a imagem e corrigirá a cor de acordo com as edições que 

realizamos no Passo 4 “Edição.” 

 

Uma janela deve abrir para mostrar a pasta onde a imagem foi salva. Verifique novamente se a imagem que foi 

criada tem o nome correto do arquivo (o número da pasta no nome do arquivo deve corresponder à pasta 

original em si) e se a imagem pode ser aberta. 
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Se o nome do arquivo estiver correto e a imagem parecer boa, você poderá digitalizar o verso ou o próximo 

objeto na pasta. Repita o processo a partir do passo 3 “Visualizar” para cada digitalização.  

Depois que uma pasta inteira tiver sido digitalizada, crie um arquivo de soma de verificação (“checksum” em 

inglês) para a pasta e avance para a próxima pasta.  

 Consulte o documento “Criar e verificar arquivos de identidade/checksums com o Total Commander”) 

para obter instruções sobre como criar arquivos de checksum.  

 Lembre-se de verificar novamente os campos “Pasta padrão” e “Nome do arquivo TIFF” ao iniciar o 

processo de digitalização para a próxima pasta.  

Copie as pastas do computador para o disco rígido no final de cada dia e certifique-se os números de caixa e 

pasta já digitalizados para evitar a repetição do processo de digitalização ou a criação de várias pastas com o 

mesmo nome. 
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Apêndice A: Glossário de termos 
Vários termos usados neste fluxo de trabalho são confusos ou arcanos. Este glossário fornece uma definição de 

muitos termos usados no guia e no software VueScan.  

Bits por píxel 

Também chamado de “profundidade de bits.” Isto se refere à quantidade de dados de cor capturados em cada 

pixel de uma imagem digital. Salvar mais dados de cor em cada pixel resulta em digitalizações mais precisas, mas 

cria arquivos de imagem maiores. Sugerimos o uso de RGB de 24 bits para essa coleção, que captura bons 

detalhes de cores sem criar arquivos de imagem massivos.  

Pasta padrão 

A pasta onde as imagens digitalizadas serão salvas. Isto deve sempre corresponder à caixa e ao número da pasta 

física que será digitalizada. 

Compressão dos arquivos digitais 

O computador pode comprimir arquivos de imagem para torná-los menores. Isso é útil em algumas 

circunstâncias, mas reduz a qualidade da imagem e afeta a integridade da imagem também. Para este projeto, 

não usaremos nenhuma compactação de imagem. 

Correção de cor 

Mesmo que os scanners sejam relativamente bons para capturar e replicar cores, sempre há diferenças entre a 

cor de um objeto e sua digitalização. Correção e cor refere-se ao processo de refinar a fidelidade de cores de 

uma imagem, geralmente especificando uma cor neutra conhecida. Usamos o quadrado cinza na “placa do 

verificador de cores” e o “recurso de correção de cores fácil” do VueScan para realizar isso. 

Resolução da digitalização (DPI/PPP)  

Essa medida relaciona o tamanho físico de um objeto ao tamanho da imagem digitalizada que é criada. “DPI” 

refere-se a “Pontos por polegada” ou “pixels por polegada” do objeto original. Maior DPI/PPI resulta em um 

escaneamento mais detalhada e uma imagem maior. Em geral, objetos menores e mais detalhados exigem 

maior DPI/PPI para produzir digitalizações detalhadas. Para este projeto, recomendamos o uso de 600 DPI, que 

digitaliza objetos em detalhes muito altos, sem criar imagens desnecessariamente grandes. Um DPI alto para 

documentos de escritório geralmente é desnecessário, porque capture mais detalhes do que seja necessário 

para ler uma página de texto.  

Formato TIFF 

TIFF é um formato de arquivo de imagem digital não comprimido que usaremos para este projeto. O TIFF é um 

ótimo formato para bibliotecas e arquivos, pois pode capturar altos níveis de detalhes e pode ser aberto em 

qualquer computador sem nenhum software especial.  

Modelo de nomenclatura  

Isto se refere a um formato predeterminado para nomes de arquivos digitais. Usamos um modelo de 

nomenclatura que garante que cada imagem digitalizada tenha um nome de arquivo exclusivo e que contenha 

todas as informações necessárias para ela (nome da coleção, número da caixa, número da pasta, número da 

imagem). Também usamos o recurso de modelo de nomenclatura no VueScan para atribuir nomes de arquivo 

automaticamente, para que não seja necessário digitar manualmente e laboriosamente em cada vez que 

criarmos uma digitalização.  
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Recorte 

Isso se refere ao processo de cortar uma imagem para descartar partes indesejadas, como espaço em branco. O 

VueScan tem uma ferramenta interna para recortes que usaremos.  

Appendix B: List of VueScan settings 
Embora tenhamos criado configurações pré-definidas para o VueScan para cada resolução, pode ser necessário 

reconfigurar as configurações/ajustes em algum momento, por exemplo, se o VueScan tiver que ser reinstalado 

e as configurações pré-definidas forem perdidas. Esta seção listará cada opção sugerida para uso no VueScan. 

Menu Entrada 
Opções: Profissional 
Tarefa: Digitalizar para arquivo 
Origem: Epson WorkForce DS-50000 
Modo: Flatbed 
Media: Fotografia colorida 
Tamanho de media: Máximo 
Bits por pixel: 24 bit RGB 
Resolução da pré-visualização: Automático 
Resolução da digitalização: 600 dpi 
Rotação automática: Não 
Virar automática: Não 
Rotação: Não 
Inclinação automática: Não 
Inclinar: 0 
Espelhar: Não 
Gravação automática: Digitalizar 
Impressão automática: Não 
Repetição automática: Não 
Número de passadas: 1 
Modo refinado: Não 
Bloquear color de imagen: Não 
Pasta Padrão: [caixa desejada e número de pasta]  
Nome do arquivo TIFF: [nome do arquivo pretendido que corresponde à caixa e ao número da pasta em Pasta 
Padrão terminando com 001+]  
Opções padrão: [Marque esta opção para restaurar todas as opções do VueScan] 
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Menu Recortar 
As opções encontradas no Menu Recortar mudarão automaticamente de uma imagem para a próxima à medida 
que recortes forem aplicados. Não há necessidade de configurá-los manualmente.  
 

Menu Filtro 
Nenhuma opção no Menu Filtro deve ser selecionada.  

Menu Cor 
As opções encontradas no Menu Cor mudarão automaticamente de uma imagem para a seguinte, conforme 

correções de cor forem aplicadas. Não há necessidade de configurá-los manualmente  

Menu Saída 
Pasta padrão: [O mesmo número de pasta desejada no Menu Entrada]  
Tamanho de impressos: Tamanho da digitalização 
Ampliação (%): 100 
Nome do arquivo automático: Sim 
Arquivo TIFF: Sim 
Nome do arquivo TIFF: [O mesmo número de arquivo desejado no Menu Entrada]  
Redução de tamanho TIFF: 1 
Múltiplas páginas TIFF: Desligar 
Tipo de arquivo TIFF: 24 bit RGB 
Compressão TIFF: Desligar 
Formato DNG TIFF: Não 
Perfil para TIFF: Sim 
Arquivo JPEG: Não 
Arquivo PDF: Não 
Arquivo de texto OCR: Não 
Arquivo do índice: Não 
Arquivo RAW: Não 
Descrição: Nada 
Direito autorais: Nada 
Data: Nada 
Marca d’água 1: Nada 
Marca d’água 2: Nada 
Arquivo log: Sim 
Tamanho do arquivo log (MB): 100 
Opções padrão: [Marque esta opção para restaurar todas as opções do VueScan] 
 

Menú Preferencias 
Idioma: Português (Brasil) 
Ajuste as outras opções de exibição conforme necessário.  

 Para salvar essas configurações e carregá-las mais tarde, selecione “Arquivo > Salvar opções…” e dê ao 
arquivo um nome reconhecível. Configurações predefinidas podem ser copiadas entre computadores, se 
for necessário.  
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Apêndice C: Digitalizar itens encadernados  
A tampa do scanner pode ser removida para facilitar a digitalização de livros e outros itens encadernados. Itens 

encadernados devem ser digitalizados em ordem, começando com a capa, usando o fluxo de trabalho descrito 

acima. Para digitalizar uma página, pendura a lombada na borda frontal do scanner e abaixe a tampa 

cuidadosamente. Pressione suavemente a tampa para baixo para manter o objeto no lugar, depois visualize e 

digitalize a página antes de passar para a próxima página e repetir o processo. 

 

Como digitalizar cada página em ordem significa virar o objeto entre cada escaneamento, é necessário inverter 

cada imagem no VueScan. Assim como as etapas de recorte e correção de cor, isto deve ser feito após a criação 

de verificação visualização, antes de criar a verificação completa.  

Para inveter uma imagem, simplesmente clique em um dos botões de giro no canto inferior direito da 

visualização duas veses.  

  



David Bliss, Digital Processing Archivist 
LLILAS Benson Latin American Studies and Collections 

The University of Texas at Austin 
d.bliss@austin.utexas.edu 

 

17 

Quando o escaneamento completo for criado, a rotação da imagem e recorte serão aplicado e uma imagem 

vertical cortada será salva no disco.  

 

Lembre-se de que será necessário inverter cada imagem dessa maneira ao digitalizar objetos encadernados.  

Apêndice D: Digitalizar itens grandes 
Alguns objetos na coleção, por exemplo, cartazes grandes, podem ser grandes demais para caber em qualquer 

scanner. Pode ser possível ainda digitalizar esses objetos digitalizando os objetos em várias seções, que 

poderiam ser juntadas usando o Photoshop.  

Para fazer isso, primeiro remova a tampa da mesa do Flatbed.  

 Levante a tampa e levante o objeto cuidadosamente da base do scanner. Coloque cuidadosamente a 

tampa nas costas (a parte superior, quando o scanner estiver fechado), sobre uma mesa ou superfície. 
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Com a tampa removida, coloque cuidadosamente o cartaz ou outro objeto grande na mesa.  

 Abaixe com cautela a tampa de substituição ou o papelão, se tiver um, para cobrir a parte de trás do 

objeto.  

 Visualize e digitalize o canto superior esquerdo do cartaz, exatamente como faria com qualquer outro 

objeto.  

 O nome do arquivo deve seguir as mesmas convenções de qualquer outro objeto que você digitalizar, 

com o nome da série, o número da pasta, e o número da imagem.  
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Prestando atenção a quais partes do objeto foram digitalizadas, mova o objeto para baixo ao longo do seu lado e 

digitalize a próxima seção. Inclua alguma sobreposição com a primeira imagem, pois isso será útil ao unir a 

imagem posteriormente.  

 

Continue desta forma até que cada seção do objeto tenha sido digitalizada. Ao inserir metadados para o cartaz, 

anote os nomes dos arquivos que precisarão ser mesclados.  
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Quando as digitalizações chegarem em Austin através do disco rígido externo, nós as juntamos usando o 

Photoshop e enviaremos um link de download para a imagem costurada para a EAACONE e o ISA.  

   

   

 

Depois de digitalizar o objeto grande, recoloque cuidadosamente a tampa do scanner.  


