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Estudo mostra que incorporação de tecnologia torna gestão de recursos mais eficiente
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s mesmos conceitos
empregados em indús-
trias, casas e edifícios

automatizados também po-
dem ser aplicados em um am-
biente hospitalar, com o auxí-
lio da mecatrônica e da domó-
tica. Ambas as ciências (a do-
mótica nasceu da mecatrônica)
incorporam tecnologias das
áreas de engenharia mecânica,
eletrônica, computação e con-
trole para projeto de automa-
ção de equipamentos. Esta as-
sociação proporciona uma
gestão mais eficiente dos recur-
sos � em termos de conforto e de
informações � e diminui cus-
tos, segundo a tese �Integração
de dispositivos inteligentes uti-
lizando conceitos de domótica
direcionados à automação hos-
pitalar�, da Faculdade de Enge-
nharia Mecânica (FEM) da U-
nicamp.

Equipamentos que po-
dem ser vistos no chão de
fábrica de uma indústria
podem ser levados a ou-
tros locais. São canale-
tas para transferência
de energia, ar compri-
mido, iluminação e a-
larme, entre outros. Mas vale
aí uma ressalva: �o grande de-
safio é integrar todos os meca-
nismos�, opina o engenheiro
Marcos Antonio Porta Sara-
mago, autor da tese, que tor-
nou a possibilidade factível
em testes com telecirurgia, sis-
temas inteligentes (macas, ca-
mas, cadeira-de-rodas) e do-
mótica.

Orientada pelo professor João
Maurício Rosário, essa pesquisa
incentiva um modelamento que
prevê o planejamento da auto-
mação a fim de ser implantada
de forma gradual numa estrutu-
ra hospitalar. Entretanto, Sara-
mago observa que grande par-

MARIA ALICE DA CRUZ
halice@unicamp.br

engenheira química Wil-
ma Spinosa demonstrou,
por meio de pesquisa de

doutorado desenvolvida na Fa-
culdade de Engenharia de Ali-
mentos da Unicamp (FEA), que a
adoção de novas técnicas pode
gerar melhores índices de produ-
tividade e ganhos econômicos na
fabricação de vinagre. A partir do
isolamento de bactérias Ace-
tobacter � microrganismos acé-
ticos responsáveis pela acidi-
ficação de vinho e de outras
substâncias �, a pesquisadora
comprovou a importância da
exploração de trabalhos cientí-
ficos para melhorar o processo
de fermentação do produto.

Solução diluída de ácido a-
cético, o vinagre pode ter sua
produção aumentada, de acor-
do com a engenheira, se forem
pesquisados processos de fer-
mentação mais eficientes, sele-
cionando microrganismos que
sejam melhores produtores.
Wilma chegou a esta seleção
por intermédio da purifi-
cação, da identificação e
da preservação das bac-
térias e também do de-
senvolvimento de técni-
ca microbiológica de con-
tagem e teste com linha-
gens selecionadas em indústri-
as de vinagre.

A pesquisa foi desenvolvida
com bactérias acéticas em con-
dições de indústria, para che-

te dos funcionários deveriam
receber treinamento específico
para lidarem com software e

hardware mais mo-
dernos. Para o enge-
nheiro, é necessário
ainda que eles se sin-
tam inseridos no pla-
nejamento de automa-
ção. �Uma relação as-
sim ajuda a enriquecer
a convivência. Facilita

o processo, por exemplo, inda-
gar aos operadores como eles
gostariam que fossem os seus
instrumentos de trabalho, lon-
ge de posturas restritivas como
as seguidas por empresas que,
ao fornecerem produtos, impõ-
em sua tecnologia. A Unicamp
tem tecnologia e está aberta a
parcerias para  desenvolver no-
vas ferramentas.�

Automação – O doutorando ex-
plica que dividiu sua pesquisa
em três fases principais. A pri-
meira consistiu em apresentar
conceitos de modelagem. A se-
gunda em exemplificar algumas
aplicações de automação hos-

pitalar. Na terceira fase, que
foi a experimental, imple-
mentou uma maquete com va-
riáveis que podem ser contro-
ladas e uma cadeira-de-rodas
dotada, ou adaptada, de um
sistema de arquitetura aber-
ta, em que o paciente a coman-
da com um joystick.

O primeiro desses sistemas
� implantado no departamen-
to de Projeto Mecânico da FEM
� foi o de controle de acesso, que
prescinde na utilização de um
cartão codificado, o qual per-
mite identificar se determi-
nada pessoa que adentrou u-
ma sala é aluno, professor ou
funcionário. O uso exclusivo
do cartão garante aquele aces-
so a certas informações e a al-
gumas portas. �Adotado por
um hospital, a aplicação será
outra: o paciente terá um ca-
dastro registrado em compu-
tador com dados sobre sua lo-
calização em certa enferma-
ria, horas de visita, os medica-
mentos em uso, etc. A sistemá-
tica diminui o estoque de me-
dicamentos e melhora a assis-

Vinagre para temperar,
esterilizar, amaciar, neutralizar
odor. Mais que dar sabor aos
alimentos, o ácido acético tem
funções que podem facilitar o
dia-a-dia e diminuir o
orçamento doméstico. A
engenheira química Wilma
Spinosa defende essa idéia.

Ela revela que na Europa o
consumo por pessoa situa-se
em 4 litros por ano e no Brasil
em 0,6 litro por ano. Lá, o
produto é utilizado na
higienização de cachorros, na
limpeza de carpetes e como
conservante na indústria de
alimentos. “Eu mesma utilizo na
limpeza diária e como
amaciante de roupas; além de
todas as aplicações, o vinagre
é barato e diminui o custo da
compra de produtos de
limpeza.”

Wilma Spinosa destaca a
eficiência do ácido acético para
limpar metais, cristais e avivar
as cores das roupas. “Ele
também pode ser usado para
neutralizar odor em ambiente
poluído por fumaça de cigarro”.
Apesar de tantas utilidades, o
Brasil consome pouco vinagre.
“O brasileiro não tem esse
hábito. Uma família de quatro
pessoas consome apenas 750
ml por mês”, informa.

A

gar a um quadro mais próximo
da realidade do dia-a-dia das
unidades produtoras.

Wilma informa que a fer-
mentação acética é im-
portante não só na pro-
dução de vinagre, mas
também na utilização
do microrganismo para
obtenção de produtos
de valor comercial, co-

mo o ácido acético, que tem vá-
rias aplicações na indústria
química e alimentícia. Os re-
sultados apresentados por ela
podem significar um avanço

na área de biotecnologia e ba-
ratear o custo para os produ-
tores brasileiros.

Graduada em engenharia
química, Wilma Spinosa rece-
beu orientação dos professo-
res Fumio Yokoya (Unicamp)
e Pedro de Oliva Neto (Unesp
- Assis). Outros pesquisado-
res estão desenvolvendo tra-
balhos nesta mesma área de
pesquisa, como Vitório dos
Santos Júnior, também aluno
da FEA Unicamp, que está fina-
lizando sua dissertação em fer-
mentação acética.

Técnica aumenta produção de vinagre

A engenheira química Wilma Spinosa: processos de fermentação mais eficientes
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tência�, acredita o orientador.
Outras teses na mesma linha

estão sendo feitas na área de pró-
tese, telerrobótica e monitora-
mento. Saramago informa que o
princípio de edifício e casa �inte-
ligentes� são áreas bem explora-
das no exterior e que por isso re-
solveu enveredar seu estudo pa-
ra um nicho diferente � a experi-
ência de um hospital, que é inédi-
ta no Brasil. O projeto está pronto
para ser executado.

Muito em breve, assim como
há 15 anos não se imaginava o
computador na vida das pesso-
as, a automação poderá estar
interligada em rede para o a-
tendimento médico, que será
conduzido a distância através
de um núcleo provedor. �Es-
tamos agregando conhecimen-
tos para desenvolver massa crí-
tica. Como a automação está li-
gada a conceitos, ela exige pla-
nejamento. Enquanto no País as
mudanças surgem de repente
e vêm prontas, no exterior le-
vam tempo, requerem treina-
mento e não provocam desem-
prego�, exemplifica João.

O hospital inteligente

Maior desafio
é integrar
todos os

mecanismos
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“Automação
exige
planejamento”

nSipat Funcamp – “Segurança:
Prioridade de quem valoriza a vida” é
o tema da primeira Semana Interna de
Prevenção de Acidentes de Trabalho
(Sipat) da Funcamp que acontece en-
tre os dias 4 e 8 (segunda e sexta-
feira). A Sipat tem o objetivo de orien-
tar os colaboradores sobre a impor-
tância da prevenção de acidentes. As
palestras e demais eventos aconte-
cem no Salão Nobre da Faculdade de
Ciências Médicas (FCM) da Uni-
camp, a partir da 9 horas. Programa-
ção completa no www.funcamp.u-
nicamp.br.
nDesenvolvimento sustentável

– Seminário “Balanço das negociações
sobre comércio, finanças e desenvol-
vimento sustentável em Doha, Mon-
terrey e Johanesburgo” dia 5 (terça-
feira), às 10 horas, no auditório do Ins-
tituto de Economia. Presenças confir-
madas do embaixador Valdemar Car-
neiro Leão, do Ministério das Relações
Exteriores e do embaixador Marcos
Caramuru de Paiva, do Ministério da
Fazenda. Detalhes: 3788-5731.
nAmbiente e Sociedade – 1o En-

contro da Associação Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em Am-
biente e Sociedade dias 6 a 9 (quinta-
feira a sábado), no Hotel Vitória
(Indaiatuba). A secretaria executiva do
evento está a cargo da professora
Lucia da Costa Ferreira, do Núcleo
de Estudos e Pesquisas Ambientais
da Unicamp. Mais informações no site
www.anppas.org.br.
nExcaravelhas – A Festa das 1001

Danças é produzida anualmente pelo
Grupo das Excaravelhas de Dança
Contemporânea. Este ano, ela acon-
tece no Espaço Cabong, dia 6 (quar-
ta-feira), às 21 horas. O grupo é for-
mado por profissionais graduadas em
Dança pela Unicamp. O Espaço
Cabong fica na Rua Rodrigo Ribeiro
de Mello, 403, Bairro Real Parque/
Barão Geraldo. Informações: 3289-
1725 (com Ló Guimarães), 3249-0467
/ 9121-9338 (com Milena Machado).
nUniversidade e Indústria – A

palestra “Aproximação da Universi-
dade com a Indústria e o setor de ser-
viços” será proferida pelo professor
Eduardo de Campos Valadares, do
Departamento de Física da UFMG no
dia 7 (quinta-feira), às 16 horas no
Auditório do IFGW. Será apresentado
um painel sobre a experiência da
Universidade nos últimos seis meses.
Entrada franca.
nPoesae – Sarau poético com a

participação exclusiva dos estudan-
tes da Universidade no dia 8 (sexta-
feira), às 19 horas, no Espaço Cultu-
ral Casa do Lago (antigo Lake House).
Informações: jura@unicamp.br.
nColóquio – A disciplina “Táti-

cas de Poder, Racismo e Escola”, o
Grupo de Pesquisa Pensamento e Lin-
guagem e o Núcleo Temático Escola,
Diversidade  e Educação realizam, no
dia 8 (sexta-feira), o colóquio “E se o
outro não estivesse aí? A questão do
estrangeiro, do racismo e da escola”,
com os palestrantes Carlos Skliar
(Universidade Federal do Rio Grande
do Sul), Caterina Koltai (PUC-SP) e
Milton José de Almeida (Unicamp).
Local: Salão Nobre da Faculdade de
Educação, às 8h30. Organização:
professores Regina Maria de Souza
(monobere@unicamp.br) e Silvio
Gallo (gallo@unicamp.br).
nHomeopatia – 3o Simpósio Mé-

dico-Acadêmico de Homeopatia no dia
9 (sábado), na Faculdade de Ciênci-
as Médicas. Também haverá pales-
tras sobre aplicações clínicas em pe-
diatria, ginecologia, oncologia, saúde
pública e AIDS. Informações: e-mail
liga_homeopatia@yahoo.com.br
ou telefone (19) 3289-3088.
nEnsino de Química – Dias 9 e

10 (sábado e domingo) acontece no
Instituto de Química o 2o Simpósio para
Profissionais do Ensino de Química
(Simpeq). O evento é voltado para pro-
fessores que atuam no ensino de quí-
mica e contará com atividades experi-
mentais, palestras e debates. Informa-
ções e detalhes no site http://gpqua-
e.iqm.unicamp.br/simpeq.htm.
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