
COMO SALVAR DOCUMENTOS EM 
FORMATO PDF/A



Apresentação

O formato PDF/A é um padrão ISO voltado para preservação de longo prazo de documentos 

digitais, de forma a garantir a confiabilidade, integridade e reprodução de seu conteúdo, 

independente de programas e sistemas que possam vir a ser utilizados no futuro.

Você verá neste tutorial que alguns programas disponibilizam a possibilidade de conversão em 

PDF/A-1a e PDF/A-1b. Existem certas especificações entre esses níveis de conformidade, 

porém, para fins de preservação, o mais importante é que o documento seja convertido em 

formato PDF/A, independente do nível.



Converter para PDF/A

- A partir do Word

- A partir do Libre Office

- A partir do PDF Creator

- A partir de programa online:

- Docupub - https://docupub.com/pdfconvert/

Converter PDF para PDF/A

- Usando Avepdf - https://avepdf.com/pt/convert-to-pdfa

https://docupub.com/pdfconvert/
https://avepdf.com/pt/convert-to-pdfa


A partir do Word 

Vá para Arquivo > Salvar Como e em Tipo, selecione PDF



A partir do Word 

Clique em Opções



A partir do Word 

Selecione a opção 

Compatível com PDF/A 

e clique em OK e logo 

em seguida, Salvar



A partir do Word 

O documento foi salvo no formato PDF/A.



A partir do Libre Office 

Em Arquivo, vá para Exportar como > Exportar como PDF...



A partir do Libre Office 

Selecione Arquivo (PDF/A, ISO 19005) e em Versão PDF/A, escolha a versão 

PDF/A-1b. Clique em Exportar. 



A partir do Libre Office 

O documento foi salvo no formato PDF/A.



A partir do PDF Creator

Entre no link para baixar o programa PDF Creator:

https://www.pdfforge.org/pdfcreator/download

https://www.pdfforge.org/pdfcreator/download


A partir do PDF Creator

Após instalação, abra o documento, vá em Arquivo > Imprimir e em 

Impressora, selecione PDFCreator.  



A partir do PDF Creator

Na imagem do PDF, selecione PDF/A-1b.



A partir do PDF Creator

Depois clique em Salvar.



A partir do PDF Creator

Confirme o formato em que o 

documento foi salvo e em qual 

local.

É possível enviar o arquivo por 

email ou alterar o local de 

“salvamento” do arquivo. 



A partir de programa online

Acesse o site Docupub em: https://docupub.com/pdfconvert/

https://docupub.com/pdfconvert/


A partir de programa online

Em Output Format, selecione PDF/A e 

selecione o arquivo para conversão. 



A partir de programa online

Depois de selecionar o arquivo, clique 

em Upload & Convert. 



A partir de programa online

Aparecerá a seguinte mensagem, confirmando a conversão do documento 

para o formato PDF/A



A partir de programa online

Há duas opções para salvar o documento. Ao clicar no pdf, o documento abrirá 

em outra aba do navegador, clique no ícone de Download para baixar...



A partir de programa online

...ou clique com o botão direito sobre o pdf e selecione Salvar link como.



Converter um documento PDF em PDF/A

Vá para o site: https://avepdf.com/pt/convert-to-pdfa

Selecione o arquivo PDF a ser convertido para PDF/A.

https://avepdf.com/pt/convert-to-pdfa


Converter um documento PDF em PDF/A

Selecione o nível de conformidade PDF/A-1a.



Converter um documento PDF em PDF/A

O documento PDF foi convertido para PDF/A. É possível baixá-lo para seu 

computador, salvar no Google Drive ou Dropbox ou descartá-lo.



Obrigada!

Caso tenha dúvidas, entre em contato pelo email:

repositorio@unifesp.br


