
q PÁG. 20

AGRICULTURA: O projeto mais fa-
moso de nanotecnologia desenvol-
vido no Brasil é a língua eletrônica,
criada pela Embrapa e pela Escola
Politécnica da Universidade de
São Paulo (USP) em 2001. O equi-
pamento usa unidades sensoriais
que conseguem perceber o gosto
de forma ainda mais apurada que
a língua humana. Premiado pelo
governo do Estado de São Paulo
há três anos, finalmente o invento
vai ser usado na prática.
A Embrapa fechou um acordo
com a Associação Brasileira das
Indústrias do Café para identificar
defeitos no café que prejudicam o
paladar. Uma empresa de eletrôni-
ca e software trabalha no desen-
volvimento de um sistema para
tratar os dados produzidos pela
língua eletrônica e apresentar rela-
tórios. “O projeto para transformar
em produto, com aplicação especí-
fica para o café, deve levar dois
anos”, disse o pesquisador Luiz
Henrique Capparelli Mattoso, res-
ponsável pelo desenvolvimento
do equipamento. “Também temos
projetos para sucos e para água.”
A língua eletrônica consegue iden-
tificar padrões básicos de paladar,
como doce, salgado, azedo e
amargo. Pode ser usada para verifi-
car contaminação da água. No
café, o equipamento poderá identi-
ficar a qualidade, região de origem
e possíveis produtores. O projeto
do café começou há um ano. Des-
de o início do projeto, foram inves-
tidos R$ 1,5 milhão. Nos próximos
dois anos, serão aplicados mais
R$ 500 mil, com apoio do Conse-
lho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq).
A Embrapa tem outros projetos
em nanotecnologia. O pesquisa-
dor Paulo Sérgio de Paula Herr-
mann Júnior desenvolve sensores
de baixo custo, que têm como ba-
se papel, pano ou plástico. Her-
mann também trabalha no estudo
do amadurecimento das frutas. A
idéia seria fazer um nariz eletrôni-
co de baixo custo, que mede o
gás emitido pela fruta.● R.C.
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Língua eletrônica
será usada para
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Intel traz laboratório
de Linux para o País
Em parceria com Stefanini, empresa
atenderá à demanda gerada pelo governo

Nanotecnologiachegaàindústria
Projetos brasileiros em várias áreas começam a sair dos laboratórios de pesquisa para se transformarem em produtos
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Emhotel inteligente,hóspede
entranoquartocomadigital
Sistemadispensachavesepermiteprogramar serviçosdeacordo
comgostodousuário.Em2005, será adotadoporumarede

231
Patentes de nanotecnologia
foram registradas no Inpi até
junho deste ano

19
Eram de brasileiros e as outras
212 de estrangeiros

11
Patentes foram registradas por
instituições públicas brasileiras

8
Delas têm como autor empresas
ou, até mesmo, pessoas físicas
brasileiras
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Cleide Silva

Fim de chaves e cartões magnéti-
cos para acesso aos quartos, livre
escolha de intensidade da luz e do
ar-condicionado e controle dos
gastos com energia e água são al-
gumasdas facilidades doHotel In-

teligente, protótipo que integra
em um mesmo empreendimento
diversas tecnologias, algumas ain-
da inéditas no mercado brasileiro.

O hotel modelo, com 33 casu-
los (quartos com sete metros qua-
drados) foi montado no Anhem-
bi, em São Paulo, como parte da
Brasiltec, feira de tecnologia que
termina amanhã. O sistema inteli-

gente permite, por exemplo, aces-
so ao quarto pelo reconhecimento
da digital do hóspede. Ele será
adotado a partir de 2005 por uma
grande rede de hotéis do País.

Ao fazer o check-in, o hóspede
registra a digital, que passa a ser
senhade acesso ao quarto, equipa-
do do lado de fora com leitor bio-
métrico. Ele também poderá pro-

gramaro funcionamento do ar-
condicionado, persianas, corti-
nas, luminárias, aparelhos de
som e imagem.

Osistema indica ainda quan-
to foi gasto com água, energia
e telefone. O cliente pode ser
taxado de acordo com seu con-
sumo. “A inteligência predial
é a integração da tecnologia
com a conservação ambiental
e física”, diz o arquiteto que
projetou o hotel, Edo Rocha.

Em fase de teste para uso
massivo, a CB ConsultoresAs-
sociados e a DGV Digital Ví-
deomostram umsistema de re-
conhecimento facial.O equipa-
mento tira foto do rosto da pes-
soa, recolhendo detalhes sobre
sua estrutura óssea. “Ela será
reconhecida mesmo que pro-
mova mudanças como pintura
do cabelo e cirurgias plásticas
dez anos depois”, diz Celso
Fraga, da CB Consultores.

Ohotel temainda salade ho-
me theater com sistema movi-
do por rede elétrica, elevador
hidráulico que utiliza energia
só para subir e consome me-
nos que um chuveiro elétrico,
sala de reuniões com comando
de voz e multimídia, sala de gi-
nástica com equipamentos mo-
vidos por sensores, sauna com
banheiramóvel (pode ser insta-
lada em locais diferentes por
meiode controle remoto) emá-
quina que seca e passa a roupa.

O projeto custou US$ 3,2
milhões, valor que não inclui
as tecnologias cedidas pelas
empresas parceiras. Segundo a
diretora da Brasiltec, Andrea
Lemos Brito, parte da estrutu-
ra será doada à Prefeitura eper-
manecerá no Anhembi, para
uso em outros eventos.●

A decisão do governo federal de
dar preferência ao software livre
– como o sistema operacional Li-
nux – em suas compras, continua
a atrair a atenção de grandes em-
presas de tecnologia. Ontem, a
americana Intel, maior fabricante
de processadores do mundo e par-
ceira histórica da Microsoft, anun-
ciou a criação de um laboratório
de software com código aberto
(outro nome do software livre)
em São Paulo, em parceria com a
consultoria brasileira Stefanini.

“Trata-se de uma demanda do
mercado”, afirmou o vice-presi-
dente de Marketing e Vendas da
Intel, Shane Wall. “E não se trata
de um fenômeno único do Bra-
sil.” O executivo destacou que na
China, na Índia e empaíses do Su-
deste Asiático também existe um
movimento por parte do governo
para abraçar o software livre,
com o objetivo de reduzir custos
e aumentar a possibilidade de es-
colha entre fornecedores. A em-
presa já tem laboratórios pareci-
dos com o que será criado no Bra-
sil, na China e na Índia.

O software livre não exige pa-
gamento de licença e pode ser co-
piado e modificado livremente.
Seu código fonte – a lista de co-
mandos que forma o programa –
é aberto. O Linux é o principal

concorrente do Windows, da Mi-
crosoft, um software proprietá-
rio. Os programas da Microsoft
têm código fechado e exigem pa-
gamento de licença.

De acordo com Nuno Simões,
gerente de Desenvolvimento de
Negócios da Intel para a América
Latina, o laboratório, que começa-
rá a funcionar em janeiro, não foi
criado para apoiar necessariamen-
te projetos do governo. Ele reco-
nheceu, porém, que grande parte
da demanda virá de fornecedores
do governo. “Quem puxa o mer-
cado são governo e educação”,
afirmou Simões. A Intel não fe-
chou um convênio de software li-
vre com o governo federal, como
fez, por exemplo, a IBM.

O objetivo do laboratório é ga-
rantir que os sistemas de software
livre funcionem de forma apro-
priada nos computadores equipa-
dos com chips da Intel. O labora-
tório funcionará nas dependên-
cias da Stefanini, em São Paulo.
“Vamos analisar os projetos e de-
cidir quais vamos apoiar”, afir-
mou o gerente-geral da Stefanini,
Zenos de Araújo. A Stefanini
tem 11 fábricas de software espa-
lhadas pelo País, sendo uma das
empresas que participam do esfor-
ço de exportação de programas
de computador.● R.C.

NANOCIÊNCIA

Renato Cruz

Nanotecnologia é coisa para o
futuro, certo? Nem tanto. Proje-
tos nascidos em laboratórios bra-
sileiros já começam a ser traba-
lhados pela indústria, com o ob-
jetivo de se tornarem produtos.
Um exemplo é uma embalagem
que aumenta a durabilidade de
alimentos e bebidas, desenvolvi-
da pelo professor Fernando Ga-
lembeck, da Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp),
num projeto em parceria com a
Rhodia-Ster. A nanotecnologia
trabalha no nível molecular, ma-
nipulando materiais com dimen-
sões de 100 nanômetros ou me-
nos. Um nanômetro equivale a
um milionésimo de milímetro –
um fio de cabelo tem 30 mil na-
nômetros.

Galembeck pesquisa nano-
compósitos de polímeros. Os po-
límeros são grandes moléculas
formadas por unidades quími-
cas simples, chamadas monôme-
ros. Os plásticos, em sua maio-
ria, são polímeros. A patente
que permite a embalagem que
aumenta a duração de alimentos
foi depositada em 2001. No ano
passado, foi internalizada pela
Rhodia-Ster, para ser transfor-
mada em produto. “A nanotec-
nologia não é uma indústria em
si”, explicou Galembeck. “Mas
participa de todo tipo de indús-
tria.” O pesquisador tem outra
patente, depositada em 2003, e
uma terceira, em que a tecnolo-
gia está sendo empregada num
projeto com as Indústrias Quími-
cas Taubaté.

POTENCIAL
A possibilidade de aplicação da
nanotecnologia é imensa. “Ho-
je, se a data de validade de um
queijo diz 2 de janeiro, quando
chega o dia 3 jogamos fora”,
exemplificou Merheg Cachum,
presidente da Associação Brasi-
leira da Indústria do Plástico
(Abiplast). “Isso gera perda de
bilhões por ano. Com a nanotec-
nologia, a embalagem pode,
além de conservar o produto por
mais tempo, avisar quando ele
efetivamente já não está adequa-
do ao consumo.” Entre 5 e 8 de

junho de 2005, será realizado
em São Paulo o evento Nano-
tec, para tratar de nanotecnolo-
gia aplicada à indústria.

Ao setor de plástico, somam-
se outros que podem ser benefi-
ciados pela nanotecnologia, co-
mo saúde, indústria têxtil, eletrô-
nica e indústria automobilística.
Em pesquisa no Instituto Nacio-
nal de Pesquisa Industrial (Inpi),
feita em junho, Galembeck, da
Unicamp, identificou 231 paten-
tes relacionadas à nanotecnolo-
gia. Somente 19 eram de autoria
de brasileiros. Para sua surpre-
sa, descobriu que o maior paten-
teador de nanotecnologia no
País era a L’Oreal, de cosméti-
cos, com 19 registros.

O professor Luiz Nunes de
Oliveira, pró-reitor de Pesquisa
da Universidade de São Paulo
(USP), disse que há ainda um
número relativamente pequeno
de resultados que podem ser

apresentados pela universidade
brasileira na área de nanotecno-
logia. Mas citou alguns proje-
tos nascidos na USP. Nas bio-
médicas, foi criada uma bacté-
ria que produz plástico biode-
gradável. Na Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz

(Esalq), foi criado um tomate
transgênico com alto teor pro-
téico. “Ele pode produzir até
medicamentos e já foi licencia-
do para a indústria”, afirmou
Oliveira. A Fundação de Ampa-
ro à Pesquisa do Estado de São
Paulo apóia mais de 125 peque-

nas empresas com projetos em
nanotecnologia.

A nanotecnologia pode ser
uma resposta à necessidade bra-
sileira de produzir componentes
eletrônicos no País. A Associa-
ção Brasileira da Indústria Elétri-
ca e Eletrônica (Abinee) tinha re-
gistro de três fábricas de semi-
condutores no País. Existe uma
quarta, que trabalha com nano-
tecnologia e se chama Dispositi-
vos Semicondutores Discretos,
em Betim (MG), criada pelo pro-
fessor Wagner Nunes Rodri-
gues, da Universidade Federal
de Minas Gerais. “Respondere-
mos às necessidades do setor ae-
roespacial, para criar o satélite
brasileiro”, disse Rodrigues.●

CASULO – Pelo reconhecimento da digital, hóspede tem acesso a dormitório compacto em hotel modelo

DESCOBERTA – O professor Galembeck, da Unicamp, desenvolveu uma embalagem que aumenta a durabilidade de alimentos e bebidas
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