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Robô usa luzes 
ultravioletas para 
desinfetar hospitais 

Equipamento com radiação UVC já foi testado 
no Porto e procura empresas para produção 

Milene Marques 
milene.marques@jn.pt 

COVID  Um robô autónomo 
que usa lâmpadas ultravio-
leta do tipo C para desinfe-
tar espaços fechados conta-
minados com covid-19 foi 
testado esta semana no 
Hospital de S. Martinho, em 
Valongo. O protótipo des-
envolvido pela Universida-
de do Porto desinfeta super-
fícies e o ar e a sua tecnolo-
gia está pronta a ser transfe-
rida para empresas tecnoló-
gicas para produção e co-
mercialização. 

O robô percorre um circui-
to predefinido, parando em 
pontos programados, onde 
imite a radiação UVC capaz 
de "matar todos vírus e bac-
térias no local", onde a luz 
chegar, explica António 
Paulo Moreira, investigador 
à frente do projeto RADAR 
do Instituto de Engenharia 
de Sistemas e Computado-
res, Tecnologia e Ciência 
(INESC TEC). Com um raio 
de ação de três a quatro me-
tros, usando lâmpadas de 
potência média, "uma sala 
que precise de dois ou três 
pontos desinfeção pode de-
morar meia hora a uma 
hora" a ser desinfetada, se-
gundo o professor. Tem 
uma eficácia de 99,9%. 

O equipamento tem dois 
sensores, um de movimen-
to e um de calor, para parar 
a atividade sempre que de-
tete pessoas, já que emite 
"radiação perigosa". 

O robô para desinfeção em 
ambiente hospitalar come-
çou a ser desenvolvido em 
maio, a partir da base já exis-
tente de outro robô, com 
um financiamento de 29 
mil euros da Fundação para 
a Ciência e a Tecnologia, no 
âmbito do concurso Re-
search 4 Covid-19. Pode ser 
usado noutros ambientes, 
seja um restaurante, um ae-
roporto ou uma fábrica, 
para prevenir e reduzir a 
transmissão de infeções. 

VÁRIOS INTERESSADOS 

O protótipo do robô já sus-
citou o interesse de hospi-
tais e de várias empresas 
para produção ou uso, inclu-
sive da tecnológica DCSI e 
da ANA, que gere os aero-
portos do país, segundo An-
tónio Paulo Moreira, po-
dendo ganhar um novo de-
sign. "É uma solução inte-
ressante, porque evita a in-
trusão do vírus em áreas crí-
ticas, onde estamos a redu-
zir ao mínimo a entrada de 
recursos humanos", salien-
taJoão Sobral, representan-
te do Hospital de S. Marti-
nho. Ao automatizar a de-
sinfeção dos espaços, o robô 
torna o procedimento 
"muito mais seguro" para os 
humanos e "liberta recursos 
para outras operações". 

As UVC já são usadas ma-
nualmente há vários anos 
para esterilização de mate-
riais e equipamentos, como 
em piscinas, cabeleireiros 
ou salas de cirurgia.• 
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Demora io a zo minutos em cada ponto de desinfeção 


