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Software Problemassérios
requeremaajuda
deumtécnico

Serviço

:MAURÍCIOMORAESESILVA

SALVADORES DA PÁTRIA
SOFTWARES PARA EVITARUMADOR DE CABEÇA

SAIBACOMO

■■■Programasespeciaisajudamaresgatardocumentoseliminadosacidentalmentedomicro,como fotosetextos

Deletouoarquivo?Dápararecuperar

Bastaumadistraçãoeadeus,ar-
quivos!Umesbarrãonoteclado
e fotos inesquecíveis ou um im-
portante trabalho da faculdade
vão para o espaço. Raras pes-
soastiveramasortedenãopas-
sar por esses momentos de de-
sespero ao lidar com computa-
dores,disquetes,cartõesdeme-
mória, pen drives e outros dis-
positivos eletrônicos. Se você
se identificou com a situação,
prepare-separaouvirumvelho
ditado: a esperança é a última
que morre. Acredite. Existe
umaboachance de recuperar o
que foi deletado por acidente.
Poucagentesabe,mashává-

rios programas capazes de res-
gatararquivosapagadosdefini-
tivamente. Bastante eficazes e
fáceisdeusar,algunsdessessof-
twaressãogratuitoseestãodis-
poníveis para download na in-
ternet. Com a ajuda de um de-
les, o analista de sistemasAlex-
sandro Afio Caetano, de 37
anos, conseguiu trazer de volta
quase todas as imagens das fé-
riasdafamílianofimdoano,eli-
minadas da câmera digital por
causa de um simples descuido.
“Semquerer,ativeiumprocedi-
mento que limpava todo o car-
tão dememória”, lembra.
Emvezdeseconformarcom

a perda, Caetano resolveu vas-
culhar a web em busca de uma
solução. Deixou uma mensa-
gememum fórumonline e con-
seguiu indicações de aplicati-
vos. Seis meses depois do inci-
dente, instalou um dos progra-
masgratuitos, vasculhou o car-
tão e respirou aliviado. “Conse-
gui recuperar 95% das fotos”,
explica. Só não teve sucesso
com5%porque,nessemeiotem-
po, precisou usar a câmera. Al-
gumasdasnovasimagenscobri-
ramparte do espaço onde esta-
vamas que foramdeletadas.
Não entendeu? É simples.

Quandovocê elimina umarqui-
vo,elenãoérealmenteapagado
do disco rígido. Todo computa-
dormantémummapaque indi-
caondecadaumdosseusdocu-

mentos está localizado. Sem-
pre que você abre uma foto ou
um texto, por exemplo, essa lis-
ta é consultada. Ao pressionar
“Shift” e “Delete” simultanea-
mente ou ao esvaziar a Lixeira
doWindows, o que some é esse
registro. Enquanto você não
gravar nada no disco rígido, os
dados de um arquivo excluído
vão continuar lá, intactos.
Os programas de recupera-

ção fazemumavarreduracom-
pletanoHDe indicamaomicro
onde achar outra vez o que ha-
viasidoperdido.Setivesseusa-
doumdeles,oestudanteHenry
JunAraki,de20anos,provavel-
mente teria evitado momentos
de desespero no trabalho. Sem
querer, ele apagou uma tabela
que havia levado três dias para
criar. Desesperado, levou as
mãosàcabeçaegritoubemalto
no meio do escritório. Depois,

conformou-se e refez tudo do
zero. “Tenho uma predisposi-
ção para o desastre”, lamenta.
No caso de o micro dar pau,

sofrerformataçãoouserconta-
minadopor umvírus, a solução
é bemmais complicada e nada
garante que vá dar certo (veja
textoaolado).Seosarquivossu-
mirem, no entanto, por causa
de um “Shift” com “Delete” ou
de uma limpeza na Lixeira,
nem tudo está perdido. A pri-
meira coisa a fazer, nesses ca-
sos, é agir comrapidez.Quanto
mais tempovocêdemorarpara
tomar uma atitude, maior será
a chance de novos documentos
cobriremoespaçodaqueleseli-
minados por engano.
Tambémnão custa nada co-

meçarabuscadandoumaespia-
da na Lixeira, para conferir se
alguém – ou se você mesmo –
não colocou o arquivo ali sem

querer. Caso não esteja lá, faça
umabuscacompletanoWindo-
ws, porque também há uma
chance de ele ter sido mudado
de lugar acidentalmente. Cli-
que em “Iniciar”, depois em
“Pesquisar” e, por último, em
“Arquivos ou pastas”. Daí, bas-
ta escolher uma das modalida-
desdeprocuraedigitar onome
todo do arquivo ou parte dele.
Nãofuncionou?Horadepar-

tir para os programas de recu-
peração. Entre os indicados es-
tá o Restoration 2.5.14 (confira
mais dicas no quadro abaixo),
que funciona com todas as ver-
sões do Windows e é gratuito.
Comapenas400kilobytesdeta-
manho, o software não precisa
nemser instalado. Basta baixá-
lo do site www.geocities.jp/br_
kato, descompactá-loemumdi-
retório (o que pode ser feito
com o WinZip, disponível em

www.winzip.com) e clicar sobre
oRestoration.exe para rodar.
Em geral, o procedimento é

bem parecido em todos os apli-
cativosdogênero.Bastaselecio-
nar o drive onde se quer fazer a
busca– “C:” paraodiscorígido,
“A:” para disquetes, “E:” ou
“F:” em pen drives – e pedir
uma varredura completa. No
Restoration, é só apertar o bo-
tão “Search for deleted files”.
Em minutos surgirá uma lista
com tudo o que foi eliminado.
Procureodocumentoperdi-

do, clique sobre ele e pressione
“Restore by copying”. Pronto.
É só definir o diretório onde se-
rá gravado. Depois, tente abri-
lo.Senãodercerto,odocumen-
to foi para o espaço. Tente cha-
mar um técnico, mas as chan-
ces de sucesso são remotas. Se
funcionar, comemore. E mais
cuidado da próxima vez. ●

Você vai trocar de computador
epretendepassaradianteamá-
quinaantiga.Apagatodososar-
quivos, mas quer ter a certeza
dequeninguémvaifuçarnodis-
co rígido para vasculhar seus
dados pessoais. O que fazer?
Imagine ainda que você um dia
produza alguns textos com in-
formaçõesconfidenciaisdaem-
presa, grave tudo em um CD e
desejeeliminá-lospermanente-
mente do micro – vai que o PC
caiemmãoserradas...Comore-
solver? Em situações como es-
sas, amelhor solução é triturar
os documentos importantes
com softwares de eliminação.
Como esses programas im-

pedemqualquertipoderecupe-
raçãoposterior,devemserusa-
dos comextremo cuidado. Ter-
minado o processo, não há co-
mo voltar atrás. Trata-se de
umasoluçãoextremamente ra-
dical, indicada apenas para os
casos mais sensíveis. E funcio-
na. Assim como os aplicativos
de resgate de arquivos, há sof-
twaresgratuitosdisponíveispa-
ra download na internet que
dãoconta do recado.Alguns in-
clusive estão mais para armas
de destruição em massa. Cada
situação específica exige um
procedimento diferente.
Todososmétodos, noentan-

to, usam omesmoprincípio pa-
raexterminardados.Vocêindi-
ca os documentos “condena-
dos” e os programas vão até o
local ocupado por eles e escre-
vemummontededados inúteis
sobre o espaço. Isso se repete
umdeterminadonúmerodeve-
zes,usandoummétodoespecífi-

co. O Departamento de Estado
dos Estados Unidos adota dois
procedimentos para garantir
umaeliminaçãosegura:umque
escreve sobre os documentos
trêsvezeseoutroquefazames-
ma coisa sete vezes.
Já o pesquisador Peter Gut-

mann, da Universidade de Au-
ckland,naNovaZelândia,criou
ummétodo que se baseia em35
repetições – o que muita gente
achaumexagero completo. Ele
defendeumatesebastantecon-
troversa, aliás. Em 1996, escre-
veu um artigo para provar que
mesmo os sistemas de elimina-
ção mais avançados deixavam
vários vestígios no PC. Segun-
do Gutmann, especialistas mu-
nidos com as ferramentas cer-
tas podem recuperar os dados.
Isso, no entanto, está distante
darealidadedamaioriadaspes-
soascomuns.Alémdisso, osar-
gumentos foram contestados
por outros estudiosos.

EXTERMINADORES
No caso das informações confi-
denciaisoudelicadasquepreci-
sam sumir, programas como o
Eraser5.7ouoSimpleFileShre-
dder 3.2 (veja mais informações
no quadro ao lado) são umamão
naroda.Gratuitosedisponíveis
para baixar na internet, ambos
foram criados especialmente
para dar conta do serviço sujo.
Os dois permitem especificar
qual será ométodo de extermí-
nio dos documentos sensíveis.
Usá-losnãotemmistério,embo-
ra a interface do Simple File
Shredder seja um pouco mais
simples e intuitiva.

Primeiro,instaleumdosapli-
cativosnoseucomputador.Em
seguida, prepare o local do ex-
termínio. Crie um novo diretó-
rio noWindows exclusivamen-
te para esta finalidade. Isso po-
de ser feito na Área de Traba-
lho. Clique com o botão direito
em um espaço vazio, selecione
“Novo” e, em seguida, “Pasta”.
Dê um nome bem fácil de lem-
brar, como “Arquivos para eli-
minar”. Mova para o local tudo
oquevocêquiserpulverizarde-
finitivamente. Lembre-se que o
processo não tem retorno de-
poisdeconcluído.Nembrinque

emcolocarnapastaalgoimpor-
tante só para testar.
Agora, execute o programa.

No Simple File Shredder, cli-
que noprimeiro ícone para adi-
cionar o diretório com os docu-
mentos “condenados”. Você
também pode arrastar a pasta
com o mouse e soltar na janela
doaplicativo.Pressioneobotão
“ShredNow” e escolha ométo-
do utilizado: o do Departamen-
todeDefesadosEUA,odeGut-
mann ou o modo customizado
(mais rápido e menos seguro).
Clique “Ok”. O programa dará
outra chance dedesistir. Confi-
ra se está tudo certo e aperte
“Ok”denovo.Fimdepapo.Pas-
ta e arquivos já eram.

É fundamental evitar que
pessoas destreinadas tenham
acessoaessetipodesoftware,o
que pode ocorrer no caso de o
micro ser compartilhado pela
família. Se uma criança, por
exemplo,mandarparaoespaço
devezapasta“MeusDocumen-
tos”, não tem volta. Para não
correrriscos, removaoprogra-
ma após concluir o processo.
Sevocêcostumadeletar coi-

sas importantes da Lixeira ou
com “Shift” e “Delete” e não
quer que os documentos já ex-
cluídos reapareçam, um outro
procedimento de eliminação é
recomendado. Apague o espa-
ço livre do disco rígido – que é
de onde eles poderiam ser res-
gatados.Paraisso,abraoResto-
ration (mais informações ao la-
do), entre no menu “Others” e
aperte “Delete completely”.
Confirme duas vezes.

BOMBA ATÔMICA
Enahoradepassaromicropra
frente? Aí, o jeito é optar por
uma arma nuclear, o Darik’s
Boot and Nuke (leia ao lado).
Baixe o programa, descompac-
te emumdiretório e execute. O
aplicativo vai criar umdisco de
inicialização que é nitrogliceri-
na pura. Coloque um disquete
vazio no drive, dê “ok” e espere
até que a formatação termine e
o programa seja copiado. De-
pois disso, reinicie o computa-
dorquevocêquervertotalmen-
te apagado. Não vai sobrar na-
da, nemmesmoWindows. Siga
as instruções e despeça-se do
conteúdodo seuantigoHD.Pa-
ra todo o sempre. ● M.M.S.

●●● Recuperar arquivos perdidos
quando o micro tem algum pro-
blema pode ser muito complica-
do. Há o risco de se cometer uma
besteira e, por causa disso, nun-
camais conseguir resgatar nada.
Se a falha ocorrer por causa do
Windows, porém, é possível ten-
tar um procedimento de restaura-
ção. Caso você não se sinta segu-
ro com as instruções, nem pense
duas vezes: melhor chamar um
técnico especializado.

Primeiro, você precisa do dis-
co de instalação do sistema ope-
racional e de um antivírus. Uma
pane noWindows pode ter ori-
gem em um erro nos arquivos
responsáveis pelo seu funciona-
mento, mas também pode ser
causada por alguma praga digi-
tal. Certifique-se de que o CD se-
ja o fabricado pela Microsoft, que
contém apenas o sistema. Hoje
em dia, a maioria dos micros no-
vos vem com um disco que res-
taura a configuração de fábrica
domicro, apagando de vez todo o
HD. Jamais tente usar um desses
se quiser resgatar algo.

Reinicie omicro com oCD,
que carregará o programa de ins-
talação doWindows. No primeiro
menu, tecle “Enter”. Aceite a li-
cença e, na tela seguinte, clique
em “R” para reparar a instalação.
Aguarde o término do processo,
que vai reiniciar o PC outra vez.
Instale o antivírus, baixe as atuali-
zações pela internet e faça um
exame completo no HD. Só tente
abrir qualquer arquivo depois de
saber se o computador não está
contaminado.

Já no caso de o disco rígido
ter sido formatado por acidente,
não hámuito o que fazer. Chame
um técnico,mas saiba que a chan-
ce de recuperar seus documen-
tos será remota. Se ocorrer uma
falha no hardware, pior ainda.
Ligue para a assistência técnica
especializada. Antes do conserto,
deixe bem claro que quer ver se
sobrou algum arquivo para con-
tar história. ●M.M.S.

Apaguedadosconfidenciais
oupessoaisdefinitivamente

ENFIM,SALVO-Comaajudadeumaplicativo,AlexsandroCaetano recuperouquase todasas fotosde fériasda família, deletadassemquerer

Pulverização: após
o processo, não
vai sobrar nada
para contar história

SOFTWARE | Restoration 2.5.14
WEB | www.geocities.jp/br_kato
TIPO | Freeware
DETALHES | Recupera arquivos
deletados e pode ser executado
a partir de umdisquete – o que é
ótimo, pois qualquer programa
instalado no disco rígido pode
cobrir dados eliminados doHD.
Tambémapaga o espaço livre.

SOFTWARE | PC Inspector File
Recovery 4.0
WEB | www.pcinspector.de
TIPO | Freeware
DETALHES | Resgata qualquer
tipo de arquivo eliminado por
acidente no disco rígido, emdis-
quetes, empendrives e também
emcartões dememória.

SOFTWARE | GetDataBack 3.03
WEB | www.runtime.org
TIPO | Pode ser usado de graça
DETALHES | Conta comuma in-
terface bastante amigável, em
inglês, comumpasso a passo
que identifica qual foi o proble-
mae depois oferece uma solu-
ção compatível.

SOFTWARE | RecoverMy Files 4.95
WEB | www.recovermyfiles.com
TIPO | Comercial (US$ 70)
DETALHES | Aversão de testes
do software permite encontrar
arquivos perdidos emostra um
previewdos documentos. Para
recuperá-los, no entanto, sómes-
mo comprando o programa.

SOFTWARE | Zero Assumption
Digital ImageRecovery 1.2
WEB | www.z-a-recovery.com
TIPO | Freeware
DETALHES | Osoftware foi cria-
do especialmente para recupe-
rar imagens deletadas por aci-
dente do disco rígido ou de car-
tões dememória.

SOFTWARE | PC Inspector Smart
Recovery 4.5
WEB | www.pcinspector.de
TIPO | Freeware
DETALHES | Indicado para resga-
tar tanto imagens como vídeos
dosmais diferentes formatos,
deletados por acidente dequal-
quer tipo de cartão dememória
e feitos comqualquer câmera.

SOFTWARE | Norton SystemWorks
Basic Edition 2006
WEB | www.symantec.com.br
TIPO | Comercial (R$ 109)
DETALHES | Opacote inclui um
programade recuperação de
arquivos, oNortonUnerase, e
outrode destruiçãode documen-
tos, oWipeInfo.

SOFTWARE | Simple File
Shredder 3.2
WEB | www.download.com
TIPO | Freeware
DETALHES | Deleta de uma vez
documentos importantes com
poucos cliques. Tambémapaga
seus dados pessoais do navega-
dor e doWindows.

SOFTWARE | Eraser 5.7
WEB | www.heidi.ie/eraser
TIPO | Freeware
DETALHES | Elimina arquivos de
umavez comváriosmétodos
diferentes. Tambémpode ser
programadopara limpar diretó-
rios e o espaço livre do disco
rígido periodicamente.

SOFTWARE | Darik’s Boot and
Nuke 1.0.6
WEB | http://dban.sourceforge.net
TIPO | Freeware
DETALHES | Umaverdadeira
bombanuclear. Cria umdisque-
te de inicialização que deleta
todo o conteúdo do disco rígido
para sempre.

MONALISA LINS/AE

ESCALAPB PB ESCALACOR COR
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