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gestão, o acesso e a preserva-
ção de documentos eletrôni-
cos, em pauta nas agendas de

vários países, também começam a
ser discutidos na Unicamp. Um gru-
po de trabalho designado pela Rei-
toria tem realizado reuniões perió-
dicas, desde outubro, com o objeti-
vo de propor uma padronização de
procedimentos técnicos para a ges-
tão, preservação e acesso de docu-
mentos arquivísticos eletrônicos. A
preocupação é oportuna, garante o
professor do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas e presidente do
grupo de trabalho, Pedro Paulo Fu-
nari. Ele ressalta que é visível o cres-
cimento do volume de documentos
eletrônicos gerados no âmbito da
Universidade.

Funari defende a necessidade de
ações imediatas que orientem as dis-
cussões na Unicamp. Mesmo com as
facilidades e a agilidade que a in-
formatização possibilita, analisa o
historiador, existe uma preocupação
muito grande com relação à verifi-
cação da fidedignidade, veracidade

do documento e,
principalmente, a
questão da preserva-
ção. �É preciso esta-
belecer com urgên-
cia padrões e normas
institucionais, basea-

dos na diplomática e na arquivística,
pois temos uma memória científica
a preserUm site montado especial-
mente para informações sobre o pro-
jeto em andamento foi colocado no
ar (www.unicamp.br/siarq/doc_e-
letronico/). Além disso, o grupo
composto por especialistas de diver-
sas áreas pertinentes da Universida-
de, levanta bibliografias sobre o as-
sunto e prepara um diagnóstico da
situação atual dos arquivos eletrôni-
cos corporativos já acumulados. Se-
gundo Funari, serão analisadas as
documentações que se encontram
em formato eletrônico e também a-
quelas que se formam ao longo do
caminho. Ele explica que a Unicamp
mantém um sistema denominado

híbrido, isto é, possui documentos
eletrônicos e em papel ao mesmo
tempo.

Funari reconhece que todo traba-
lho será um grande desafio. Para ele,
um dos principais problemas está
em padronizar os procedimentos já
em andamento. �Cada Unidade foi
desenvolvendo seu próprio progra-
ma e cada um segue regras institu-
ídas pelo órgão�, argumenta. Outro
problema já detectado pelo histori-
ador consiste na unificação das pla-
taformas. Ele percebe que existem
muitos sistemas diferentes em fun-
cionamento e isto pode dificultar o

“A Unicamp saiu na frente ao propor uma
política para a gestão, o acesso e a
preservação do documento eletrônico”,
afirma a mestre em ciência da informação
Rosely Curi Rondinelli, atualmente
responsável pelo Serviço de Arquivos do
Museu do Índio/Funai. Ela veio à
Universidade, no final de outubro, para
ministrar um curso e detalhar as atividades
da Câmara Técnica de Documentos
Eletrônicos do Conselho Nacional de
Arquivos (Conarq), que, na esfera nacional,
está trabalhando na proposta de normas,
procedimentos técnicos e instrumentos
legais que viabilizem a implantação de uma
política em instituições públicas e privadas.
Segundo Pedro Paulo Funari, é importante
este tipo de integração para que os
trabalhos do grupo não esbarrem em
estudos que já estão em andamento. Por
isso, o grupo de trabalho nomeou a
coordenadora do Sistema de Arquivos da
Unicamp (Siarq), Neire do Rossio Martins,
para integrar a Câmara Técnica como
representante da Universidade.

Rosely explicou que a Câmara deve
encaminhar as propostas ao Conarq até
julho de 2004. Para desenvolver as
atividades foram chamados para as
reuniões diversos profissionais como
arquivistas, bibliotecários, advogados,
analistas de sistemas, engenheiros e
administradores que, desde janeiro de
2002, estudam o problema.

Se por um lado, o documento eletrônico
agilizou, facilitou e mudou o mecanismo de
comunicação, por outro ele trouxe uma
nova preocupação com relação à
veracidade e fidedignidade da informação,
comenta a cientista da informação. Em sua
opinião, o benefício é o controle, que se
torna mais rigoroso do que o manual.

Rosely conheceu a política de arquivo da
Universidade e também defende que o
trabalho deve ser feito em consonância.
“Muitos órgãos estão acordando agora para
o problema, mas não mantêm uma política
de arquivo”. A responsável pelo Arquivo do
Museu do Índio acredita em uma parceria
com a Unicamp bastante frutífera no que diz
respeito ao desenvolvimento de software
dentro das normas que estão sendo
discutidas.

ez anos se passaram desde que
o espectrômetro de massas
pentaquadrupolo foi instala-

do no Instituto de Química (IQ) da
Unicamp. E esta primeira década de
atividades está sendo motivo de cele-
bração para a equipe do Laboratório
Thomson, pois o �penta� � como foi
apelidado pelos usuários � já originou
mais de cem publicações em revistas
especializadas e já formou cerca de 30
especialistas na área, alguns, inclusi-
ve coordenando novos grupos de pes-
quisa. Único em funcionamento no
mundo, o �penta� foi a semente do La-
boratório Thomson (http://thom-
son.iqm.unicamp.br) que é hoje refe-
rência mundial em aplicações da téc-
nica em áreas diversas, como em quí-
mica, física, bioquímica, ciências mé-
dicas e farmacêuticas. �O casamento
do �penta� com químicos orgânicos foi
perfeito�, comenta o coordenador do
Laboratório, professor Marcos N. E-

berlin.
O coordenador

considera que agru-
par em um laborató-
rio especialistas em
diversas áreas, mas
principalmente em

química orgânica, foi o fator decisi-
vo que permitiu explorar o equipa-
mento no seu �ponto mais forte�, e
chegar à comemoração dos dez anos
com sucesso. Eberlin explica que a
química orgânica tenta sempre res-
ponder o porquê de seus aconteci-
mentos químicos, precisando assim
entender bem os mecanismos de suas
reações e, justamente, nessa área que
o equipamento é único. Segundo E-
berlin, o �penta� é um laboratório

completo para estudos de reações en-
volvendo íons, pois possui cinco qua-
drupolos conectados. Assim, todas as
operações necessárias para a realiza-
ção das reações, como a formação, pu-
rificação, seleção e reação destes íons,
e ainda a separação e caracterização
estrutural dos produtos, são realiza-
das simultaneamente em tempo real.

História  � Os pesquisadores Clau-
demir Lúcio do Lago, Eberlin e Con-
cetta Montanile Kascheres � uma das
pioneiras no desenvolvimento da
Espectrometria de Massas no Brasil
� formaram a equipe do projeto te-
mático apresentado à Fapesp que,
em 1993, trouxe o equipamento para
o �convívio� na Universidade. Con-
cetta, coordenadora do projeto, lem-
bra que foram liberados, em 1992,
US$ 360 mil para a compra da má-
quina. �Fiquei sem dormir por vári-
as noites, pois passávamos por uma
situação difícil no Brasil com a mu-
dança de moeda e a inflação anual de
600%�, comenta.

Demorou pouco mais de um ano
para se concluir a compra e o Insti-
tuto de Química passou então a pos-
suir o quarto, e mais completo pen-
taquadrupolo do mundo. Os outros
estavam instalados em universida-
des na França, Austrália e Estados
Unidos (Universidade de Purdue).
Passada a euforia da chegada do e-
quipamento � que segundo Concetta
também foi bastante festejada � mais
dois anos foram necessários para
desenvolver os vários softwares de
controle, bastante sofisticados, e as-
sim colocar o �penta� em pleno fun-
cionamento. Atualmente, Concetta

estima que o espectrômetro deve
valer em torno de US$ 1 milhão.

�Dez anos de trabalho com o soft-
ware não foram �soft�, não�, brinca
Valmir Fascio Juliano, docente do De-
partamento de Química da Universi-
dade Federal de Minas Gerais. Foi ele
quem, no seu doutoramento sob a co-
ordenação do professor do Departa-
mento de Química da Universidade
de São Paulo, Claudemir Lúcio Lago,
desenvolveu os softwares do penta-
quadrupolo. Regressando ao passado,
lembra que seu �hardwork� teve iní-
cio exatamente às 15h50 de 14 de no-
vembro de 1993, quando decidiu ino-
var em sistemas modernos do Win-
dows. �Há dez anos o Windows era
novidade, mas apostamos nele�, fri-
sa. O professor Claudemir destaca ain-
da uma qualidade única do �penta�:
�O conjunto é muito versátil e gera es-
pectros multidimensionais, pois pode-
se varrer até três quadrupolos simul-
taneamente�.

Em dez anos, equipamento originou mais de cem artigos

Em 1992, quando fazia graduação no Instituto de Química, Fá-
bio César Gozzo não imaginava que dez anos depois comemo-
raria o aniversário do “penta” e a marca de 30 artigos publicados
em revistas especializadas. Hoje no pós-doutoramento no La-
boratório Thomson, Gozzo é um dos campeões em publicações
de estudos no penta. Ao longo de sua trajetória realizando o que
chamou de “tratado de íons sinistros”, Gozzo estudou o compor-
tamento do vários íons, como as 14 possíveis estruturas do íon
CH3SO+, em 1995. Também estudou a estrutura eletrônica iné-
dita de íons hetarinos, em 1999, e ainda descobriu o primeiro íon
distônico não-clássico, em 2000.

Luiz Alberto B. Moraes, hoje docente na Universidade São Fran-

cisco e ainda um dos principais colaboradores do laboratório,
publicou 26 artigos originados no “penta” e Regina Sparrapan,
pesquisadora colaboradora voluntária do Instituto de Química da
Unicamp já registrou 23 publicações entre os conceituados peri-
ódicos Journal of American Chemical Society, Journal of Organic
Chemistry e Analitical Chemistry. Nos próximos meses, uma nova
marca do sucesso estará registrada no periódico Chemical Review,
que traz as principais revisões de assuntos em química e que possui
raros artigos de pesquisadores brasileiros. Um artigo de revisão
sobre a reação que leva o nome do professor Eberlin estará sen-
do apresentado à comunidade acadêmica e marcando mais um
ponto na história de grande sucesso do “penta”. (R.C.S.)
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trabalho do grupo.

Memória científica  � Além da
preocupação com o documento ele-
trônico de uma forma geral, Funari
diz que o objetivo do grupo é tam-
bém estabelecer uma política de ar-
mazenamento da produção científi-
ca da Universidade. Para ele, a visi-
bilidade dessa produção é menor
que a efetiva. Uma proposta seria a
criação de um banco de dados seme-
lhante ao das teses digitais. O histo-
riador acredita que é possível dis-
ponibilizar artigos, trabalhos apre-
sentados em congressos e até mes-

mo rascunhos de pesquisa na rede.
�Pode-se desenvolver uma conexão
do autor com a obra integral�.

A produção feita pelos discentes
também entraria dentro das propos-
tas da política de armazenagem de
documentos. Segundo Funari, este
também consiste em um desafio, po-
is a passagem do aluno pela Univer-
sidade é temporária. �Talvez se hou-
vesse um mecanismo que garantis-
se a inserção dos trabalhos de con-
clusão de cursos ou monografias
apresentadas durante o período es-
colar, seria uma forma de preservar
este conteúdo�.

Site traz
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sobre o
projeto
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