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Com criatividade e alguns conhecimentos,

é já possível criar um aparelho eletrónico

em casa. Para esta democratização foi importante

o hardware de código aberto, a partir do qual

outros podem elaborar os seus próprios projetos.

Em Portugal, um grupo de investigadores

criou uma placa eletrónica de baixo custo

capaz de detetar sinais fisiológicos, ideal para

quem queira produzir dispositivos médicos.

Deitada

na palma da mão, pesando

somente 30 gramas e medindo dez

centímetros de comprimento por
seis de largura, está uma pequena

placa eletrónica, de aspeto banal e rudimen-

tar. Para Hugo Silva, investigador do Instituto

de Telecomunicações (IT), é todo um mundo

de possibilidades que repousa ali: estamos pe-
rante o BlTdlino, uma plataforma de baixa cus-

to que permite, mesmo para quem entenda

pouco de eletrónica, criar um dispositivo mé-

dico que deteta e regista os sinais fisiológicos
do nosso corpo, sejam eles a atividade elétrica

do coração ou dos músculos ou a que ocorre

na superfície da pele. As opções, no entanto,
não se ficam por aqui.

A ideia, aperfeiçoada por uma equipa do IT,

em parceria com a empresa tecnológica PLUX,

surgiu da necessidade de medir estes sinais em

dezenas de pessoas ao mesmo tempo, no âm-

bito de uma investigação que decorria no Ins-

tituto Superior Técnico, ao qual está ligado o

IT. O problema é que os dispositivos necessá-

rios para tal tarefa custam vários milhares de

euros, pelo que a compra de várias unidades

seria demasiado onerosa e proibitiva. "Sempre
me fez confusão o porquê de se pagar milha-

res de euros por coisas que, no dia a dia, são

relativamente baratas", confessa Hugo Silva,

líder do grupo que concretizou o projeto. Es-

tava dado, com este episódio, o pontapé de

saída para se começar a testar hardware de

código aberto (equipamentos físicos, não pa-

tenteados, nos quais se pode fazer qualquer

tipo de alteração ou melhoramento) com o

intuito de criar um aparelho capaz de reco-
lher as informações pretendidas. A primeira

placa eletrónica sobre a qual se debruçaram
foi o Arduino, tendo sido prontamente aban-

donada assim que se descobriu que não está

preparada para lidar, na precisão desejada,
com os sinais emitidos pelo corpo humano. O

passo seguinte passou por criar um protótipo,
assente num desenho próprio mas inspirado
no Arduino, que superava os constrangimen-
tos encontrados. Nascia o BlTalino.

A plataforma, que está à venda desde mea-

dos de agosto, teve no Departamento de

Psicologia da Universidade da Florida um dos

primeiros interessados, com o fim de equipar
os seus alunos com uma ferramenta barata,
mas fiável, que permita fazer experiências
laboratoriais em que é necessário recolher
sinais fisiológicos e analisá-los num computa-

dor. Contudo, a melhor parte é que as portas
estão abertas para que se criem outros pro-
dutos, com diferentes fins e funcionalidades,

num convite à criatividade e ao engenho de

cada um de nós.

FÁCIL DE PROGRAMAR
O que o BlTalino também traz de novo, em

relação a placas como o Arduino, é o facto de

poder adquirir sinais múltiplos sem grandes

complicações, graças a uma eficaz interliga-

ção entre o hardware e o software, bastando

carregar num botão do teclado (ou do rato)
do computador para começar a obter os da-

dos que queremos.
São cinco os diferentes tipos de sinal que



consegue captar, embora o principal foco,
quando se desenvolveram os primeiros protó-
tipos, passasse por medir a atividade elétrica
do coração, tal e qual como se estivéssemos

a fazer um eletrocardiograma. Para facilitar a

sua utilização, esta medição pode ser feita a

partir das mãos, por via de um conjunto de elé-

trodos secos, especificamente desenvolvidos

para o caso, que dispensam a utilização de um

gel entre eles e a pele. Por agora, e entre os

aparatos que o grupo desenvolveu, conta-se

um teclado que, ao mesmo tempo que é de-

dilhado, verifica em tempo real a frequência
cardíaca, assim como um telemóvel capaz de

fornecer os mesmos dados de cada vez que
é agarrado pelas duas mãos: dois projetos

destinados, sobretudo, a servirem de montra
da vastidão de potencialidades que se podem

explorar.
Um dos pormenores mais interessantes é a

possibilidade de se reconfigurar todas as pe-

ças do BlTalino para um tamanho mais com-

pacto, de forma a transformá-lo num monitor
de Holter, um dispositivo que costuma custar

vários milhares de euros. Estes equipamen-
tos portáteis são importantes para registara
atividade cardíaca de um paciente, de modo

contínuo, ao longo de 24 horas ou mais, com

o intuito de detetar arritmias. No caso da pla-
ca aperfeiçoada pela equipa de Hugo Silva, "é

possível ter um monitor de Holter orçado em

cem euros, em vez de um que custa, aos hos-

pitais, cerca de cinco mil euros". Aliás, "nos

países em desenvolvimento, onde os recur-
sos são muito escassos, há quem não consiga

comprar dispositivos médicos com facilidade",
refere o investigador, pelo que este pode ser

mais um contributo para mitigar a situação.

CARTOGRAFAR EMOÇÕES
Para além da componente de eletrocardio-

grafia, quem comprar um BlTalino também

poderá monitorizar a tensão elétrica emitida

pelos músculos (a esta técnica dá-se o nome
de "eletromiografia"), abrindo-se um leque
de hipóteses que podem ter os mais diversos

resultados: "Uma pessoa tetraplégica, por
exemplo, pode utilizar um músculo do seu



Irá prevalecer a cultura hackerl

O dinheiro, por si só, não é tudo,

sendo igualmente necessária uma

cultura de inovação, na qual o indivíduo

possa realizar a sua paixão criativa, supe-
rando-se constantemente e produzindo
obras criativas, mas sem deixar de parte

a fruição; a nível social, isto implica que
se trabalhe numa rede aberta, de modo

a que outros possam participar no de-

senvolvimento e melhoramento de uma

ideia ou projeto. Bis, em poucas linhas, a

definição que o sociólogo finlandês Pekka

Himanen deu à cultura da ética hacker,

numa contraposição à cultura laborai

da era industrial. A denominação hacker

não tem aqui qualquer ligação aos piratas

informáticos, cingindo-se apenas ao seu

sentido original, sinónimo de alguém que

quer criar e inovar de forma divertida e re-

vigorante, oferecendo os resultados do seu

empreendimento aos restantes elementos

da comunidade.

Dominado pela ética e pelos ideais protes-
tantes (a exemplo do que enunciou Max

Weber, no início do século XX), o período
industrial procurou exaltar o trabalho

como um dever a que nenhum indivíduo

se deveria furtar, com o sofrimento a ser

visto, inclusivamente, como enobrecedor.

Contudo, e conforme explicam Himanen

e Manuel Castels, em A Sociedade da In-

formação e o Estado-Providência, esta visão

do trabalho adequava-se "às necessidades

da economia industrial, em que a maioria

das ideias são rotineiras e a obra daí

resultante uma função direta da energia

(tempo) consumida". O problema, a crer

nestes dois cientistas sociais, "é que a velha

cultura laborai não funciona na economia

informacional" do século XXI, em que
o resultado do trabalho está fortemente

interligado com a criatividade.

Imbuída pelo espírito da ética hacker,

surgiu em força, nas últimas duas décadas,

o movimento do código aberto (do inglês

open source), assente na ideia de que os

indivíduos podem colaborar em rede, com

o objetivo de desenvolver projetos inova-

dores que, caso decidissem empreender
sozinhos, jamais veriam a luz do dia, devi-

do à necessidade de reunir vastos recursos.

"O caráter aberto do modelo supõe que
todos têm o direito de utilizar, comprovar
e desenvolver essa solução", destacam Hi-
manen e Castells, o que desde logo implica

que se tornem públicas as instruções para
criar o projeto em causa, seja uma peça de

hardwau ou um programa informático.

Além do mais, a abertura também "supõe a

obrigação de qualquer um que construa a

partir do trabalho aberto de outrem man-
ter o seu trabalho igualmente aberto". Em

resumo: o secretismo e a propriedade são

conceitos que aqui fazem pouco sentido,

pelo menos tal como os conhecemos. Este

modelo aberto vai assim ombrear com o

modelo fechado e comercial, em que o rit-

mo da inovação depende dos recursos que
determinada empresa consegue angariar
em determinado momento.

Para Castells, esta nova forma de organiza-

ção social da produção, que inicialmente

se cingia ao mundo dos programadores de

software, tornou-se um fenómeno capaz
de influenciar outras áreas, desafiando as

formas tradicionais de divisão do trabalho,

as hierarquias organizacionais e a forma

como atualmente entendemos os direitos

de propriedade.
Um dos grandes críticos desta tendência

tem sido o cientista computacional Jaron

Lanier, popularizado como um dos "pais"

da realidade virtual, que, apesar de não ser

totalmente contra o modelo aberto, não

se coibiu de lhe lançar longas farpas no

livro Você Não É um 'Gadget'. Embora se

tenha tornado um movimento influente,

assente na "sabedoria de multidões",

Lanier argumenta que o modelo aberto

ainda não conseguiu promover qualquer

tipo de inovação ou "criatividade radical",

pois existe nele uma primazia do coletivo

que relega o individual para um plano

inferior, barrando a capacidade de alguém
se destacar e introduzir algo nunca antes

visto, capaz de gerar impacto.

Seguindo a sua Unha de raciocínio, os

melhores projetos que se podem oferecer

ao coletivo acabam por ser aqueles que
brotam do indivíduo, pois só ele, e não

a multidão de colaboradores, consegue

imprimir um toque de originalidade a

qualquer tipo de criação: "Não há provas
de que a quantidade se torne em qualidade
em matérias de expressão ou de conquista
humana; acredito que o que interessa, ao

invés, é uma sensação de enfoque, uma

mente em concentração eficaz e uma

imaginação individual aventureira que se

distingue da multidão."

Perante estas premissas, entende que o

modelo comercial fechado é o que me-

lhores garantias oferece, apontando como

exemplos o iPhone da Apple e os filmes da

Pixar, dois "sucessos da cultura digital que
envolvem inovação no resultado". Apesar
de concordar que há grandes grupos de

colaboradores por trás destes produtos,
não deixa de salientar que "há sempre
uma visão pessoa central" por trás deles,

na figura de um Steve Jobs (Apple), por
exemplo, o qual "concebe a visão e dirige
uma equipa que recebe salários" pelo
trabalho que efetua.

? Para testar
a usabilidade,
foi construído

um monitor
de plantas

corpo para controlar um computador, assim

como o piscar do olho ou o franzir da testa pa-

ra escrever uma mensagem num processador
de texto", destaca Hugo Silva. Retesar o braço

para trancar ou destrancar uma fechadura, por
controlo remoto? É fácil e já está feito, tal co-

mo se pode ver numa das portas que dá para o

laboratório onde trabalham os pesquisadores
do IT. Quanto aos mais brincalhões, têm aqui a

hipótese de produzir um carro telecomandado

(já existe um protótipo) em que basta exercer

alguma força nos músculos para o conduzir.

Quem fala de um carro telecomandado ou de

uma porta refere-se também a uma cadeira de

rodas ou outro dispositivo motorizado.

Segue-se um sensor que liga a placa eletró-

nica ao nosso sistema nervoso simpático, para

registar a atividade eletrodermal: "Quando a

nosso sistema nervoso reage a alguma situa-

ção, a condutividade da pele altera-se, existin-

do pequenas variações que podem ser medi-

das e utilizadas em diversos contextos." Isto é

relevante, porque existe todo um conjunto de

estímulos exteriores, capazes de desencadear

reações em nós (o suor segregado pelas mãos

é um desses casos) que nem sequer notamos.

0 artista britânico Christian Nold pegou neste

tipo de sinais e deu-lhe uma finalidade original:
colocou alguns destes sensores, produzidos

por si, em várias pessoas, de modo a perceber,

com o auxílio de um GPS, quais os pontos de

uma cidade em que mais se emocionavam ou

tinham maiores níveis de stress. Os mapas cria-



Cinco em um. O BlTalino está
equipado com uma mão-cheia de

sensores: eletromiografia, para detetar a
atividade elétrica dos músculos (EMG);
eletrocardiografia, para medir os sinais

cardíacos (ECG); sensor para a atividade
eletrodermal, relacionada com as reações do

sistema nervoso simpático (EDA); um outro

para registar a aceleração e o movimento

(ACC) e um fotossensor (LUX).

dos permitiram elaborar aquilo a que apelidou
de 'cartografia emocionai' (é possível ver o

seu trabalho em http://www.biomapping.net).
0 quarto elemento destina-se a medir a ace-

leração e o movimento, tornando-o bastante
útil a qualquer atividade física. Para quem não

se sente inclinado para a prática desportiva, há

outras utilizações possíveis, quanto mais não

seja para corrigir a posição do corpo quando
se está sentado. Por fim, há que contar com

um fotossensor, capaz, entre outras funciona-

lidades, de detetar alterações na luz ambiente

e noutras fontes de luminosidade. Adicional-

mente, a placa possui um LED, o que ajuda
à sincronização com outros dispositivos: na

deteção dos sinais elétricos do coração, por
exemplo, cada batida pode ser visualizada
através do ritmo a que pisca o LED.

Para avaliar o seu caráter multimodal, tes-

tou-se uma das unidades junto a uma planta,

para escrutiná-la em vários parâmetros: "A luz

ambiente, a temperatura e a humidade do ar

e da terra estão a ser monitorizados através
do BlTuíino que nela se encontra. Sempre que
tem falta de água ou surge outro problema, é

enviada uma mensagem para a conta do Tvvit-

ter, alertando para essa necessidade."

MONTAVEL COMO CHEGO
Outra das caraterísticas que, segundo os

seus criadores, tornam apetecível o BlTalino é

o facto de ser semelhante ao Lego, porque os

diferentes blocos (sensores) podem ser des-

montados, usados de forma individual numa

qualquer engenhoca ou reconfigurados para
se obter algo de tamanho inferior à placa origi-

nal, o que é útil para criar um dispositivo mais

Tecnologia para todos
/"\ movimento do código aberto tem as

V_/ suas raízes nas ciências informáticas,

com o programador Richard Stallman a

destacar-se, nos anos 80, como o primeiro

impulsionador do sofiwari livre. Quase uma

década depois, em 1991, coube ao finlandês

Linus Torvalds seguir as pisadas do seu cole-

ga norte-americano, produzindo, com a ajuda
de toda uma comunidade de entusiastas, o

popular sistema operativo de código aberto

Linux: foi a partir deste momento que o mo-

vimento verdadeiramente se disseminou.

Esta cultura acabou por alastrar, paulati-

namente, do mundo do sojiware para o do

hardware. Para Catarina Mota, da Asso-

ciação Internacional de Hardware Open
Source (OSHWA), houve duas circuns-

tâncias que instigaram essa tendência: "Por

um lado, os programadores de sojiware de

código aberto aperceberam-se de que o

hardware era muito importante: se deter-

minado equipamento flsico fosse desconti-

nuado, então todo o Software escrito para ele

deixava de ter validade. Ao mesmo tempo,
estava também a surgir uma nova geração
de engenheiros eletrónicos, habituada ao

modelo aberto, que achava normal publicar
o design dos aparelhos que construíam."

Com o passar do tempo, o hardware de

código aberto começou a abarcar outras tec-

nologias para além das que estão associadas

à eletrónica ou ao universo das pequenas

engenhocas, incluindo não só automóveis

como até máquinas para fins agrícolas.
Assim como acontece para os programas
de computador, temos aqui um criador que

disponibiliza o código-fonte dos disposi-
tivos que fabrica, para que outra pessoa os

possa estudar, reproduzir ou contribuir com

modificações e melhorias.

"Há quem pense que este modelo consiste,

somente, em doar o nosso conhecimento,

enquanto outros consideram que pode ser

uma forma de negócio, mas a verdade é que
ele é compatível com estas duas visões",

afiança Catarina Mota. Se recuarmos alguns

anos, vemos que já existe alguma tradição,

por parte das grandes empresas tecnoló-

-0 togolês Afate Gnikou construiu uma
impressora 3D com peças recicladas.

gicas, em se basearem nas ferramentas de

código aberto para venderem os seus pro-
dutos. A finlandesa Nokia fez exatamente

isso, para desenvolver muito do software que

equipou os seus telemóveis, e atualmente

temos o exemplo do sistema Android (ba-
seado no Linwc), usado por vários fabrican-

tes de smartphones. Tanto num caso como

no outro, estas empresas ganharam dinheiro

mediante a venda de aparelhos móveis nos

quais estavam instalados programas de

código aberto.

No que concerne ao hardware livre, tudo

parece estar mais facilitado, já que será sem-

pre necessário comprar os objetos em causa,

antes de começar a trabalhar neles (se for

um programa informático, dá-se o contrá-

rio: basta descarregá-lo gratuitamente para
o computador). Mais: é possível criar todo

um negócio associado à venda de acessórios

ou derivados, tal como acontece em relação
à placa eletrónica Arduino.

Se bem que tudo pareça idílico, há sempre
um "senão" metido à conversa. Em maio

deste ano, o texano Cody Wilson anunciou

ter desenvolvido uma pistola de plástico

que podia ser fabricada através de uma im-

pressora 3D, bastando ir à internet, retirar

o ficheiro e imprimir as peças. No fundo,
é uma arma "faça você mesmo", de código
aberto e ao alcance de um dique. A contro-
vérsia fez erguer o sobrolho, dado o receio
de que o utensílio, destinado a fins pouco
pacíficos, estivesse acessível a qualquer indi-

víduo, mesmo os mal-intencionados.

Felizmente, há sempre o lado positivo,
como atesta o togolés Afate Gnikou, o qual,

pegando numa plataforma de Arduino e re-
correndo a peças de computadores, impres-
soras e scanners que encontrou nas lixeiras,

construiu uma impressora 3D Repßap. Esta

impressora de código aberto, desenvolvida

pelo britânico Adrian Bowyer, tem a virtude

de ser autorreplicável, mostrando que é

exequível, mesmo dentro das comunidades

mais desfavorecidas de África, reproduzir

tecnologias e bens que lhes costumam ser

inacessíveis.



O melhor amigo dos "engenhocas"
S~\ s fas das ferramentas de código aberto

V/ fizeram do Aráuino, uma plataforma
de prototipagem eletrónica, um dos siste-

mas mais utilizados para desenvolver pe-

quenos projetos personalizados. Criado por

investigadores italianos, em 2005, o Arduino

é constituído por uma placa única "que tem

lá dentro um microprocessador bastante

versátil, o ATmega", explica Joel Carvalho,

engenheiro informático da portuguesa
WeDo Technologies. Devido a este micro-

processador, é relativamente fácil trabalhar

com a placa, a que se junta um software

simples de usar. "Qualquer pessoa consegue

usar o Arduino e criar as suas próprias ideias,

bastando adquirir alguns conhecimentos

básicos", salienta, além de que "permite a

uma pessoa aprender eletrónica segundo o

seu ritmo e a sua capacidade, enquanto vai

trabalhando".

Uma vez obtidos os conhecimentos míni-

mos, algo que, hoje em dia, se pode fazer

através da internet ou num workshop, basta

usar uma linguagem de programação para

gerar pequenos engenhos. Devido à sua ca-

pacidade para receber sinais exteriores, por
via de diversos sensores que a ele podem ser

acoplados, abre-se espaço para a fabricação
de produtos capazes de controlar luzes,

motores e outros atuadores. O seu aspeto

frágil acaba por ser uma das limitações para

quem o pretenda usar em equipamentos
eletrónicos de grande potência, pois só

consegue lidar com tensões que vão até

aos cinco volts. Apesar de parecer pouco,

grande parte dos dispositivos portáteis,
"como um telemóvel, um brinquedo, ou

um aparelho dotado de um pequeno motor,
funcionam com tensões entre 1,5 e 5 V, no

máximo", frisa o engenheiro informático.

Do ponto de vista comercial, e para se ter

uma ideia do que muitos criativos tentam
fazer com base nesta plataforma, "basta

dar uma olhadela em muitos wésiks de

crowdfunding, destinados ao financiamento

coletivo de projetos, como o Kkkstarkr,

e atentar na quantidade de ideias que aí

surgem": da consola de videojogos portátil,
dotada de um ecrã tátil, ao aparelho de GPS

do tamanho de uma bolacha que regista os

locais por onde viajamos, passando pelos

robôs controláveis pelo telemóvel, há de

tudo um pouco.
Para começar a operar com o Arduino,

basta ir à internet, instalar um programa no

computador, gratuitamente fornecido pela

equipa que produziu aplaca (http://www.
arduino.cc), estabelecer a comunicação

com a plataforma, via USB, e cavalgar a

onda do "faça você mesmo". Dado que é de

código aberto, o desenho e a arquitetura dos

seus componentes estão acessíveis a quem o

quiser, permitindo a modificação e a adapta-

ção da placa de acordo com as necessidades

específicas.
O seu preço-base "ronda os 22 euros", um
valor acessível à maior parte das bolsas.

Depois, é preciso adquir acessórios, como

é o caso dos sensores. No fim, o que custa

menos é a placa. Quem não quer gastar
dinheiro nestes apêndices pode reciclar os

seus desperdícios ou os dos outros, como

acontece em diversos países em desenvol-

vimento, em que se usam componentes de

equipamentos eletrónicos que já não são

usados (e que até podem estar no lixo) para
criar um projeto baseado no Arduino.

Conforme frisa Joel Carvalho, "em Portugal,

o Arduino ainda não está muito divulgado",

mas a tendência é para haver cada vez mais

interessados: "Nas várias ações de formação

que realizo, em que ensino a mexer com este

hardware, tenho não só estudantes como

também designers, arquicetos, engenheiros
civis e artistas. No que toca às empresas que

pedem para ter formação, estão normal-

mente ligadas ao setor do design ou ao

desenvolvimento de produtos."

? O projeto
BlTalino foi

semifinalista
do prémio
Inseri Com

pequeno, que necessite de andar junto ao cor-

po. Quem esteja interessado em adquiri-lo tem

ao seu dispor três kits diferentes, com preços

que vão dos 149 aos 169 euros.

0 que mais salta à vista, obviamente, é a

parte física (o hardware), com a placa e os seus

sensores, mas nada disto seria operacional se

não fosse o software que estabelece o inter-

face com o utilizador e permite programar,
de forma rápida, as aplicações que vão ler e

mostrar o sinais fisiológicos. "Temos vários

interfaces de programação de aplicativos [co-

nhecidos pela sigla API] em que cada pessoa

pode fazer o seu próprio software, assim como

um outro interface, baseado no sistema web

da internet, em que qualquer indivíduo com

conhecimentos em HTML e CSS [duas das lin-

guagens utilizadas nas páginas da WWW], pode

reformular tudo e criar a sua própria aplicação

para o BITalino", frisa o investigador do IT.

Uma vez tudo preparado, qualquer um

poderá visualizar, num ecrã de computador,

smartphone ou tablet, os sinais detetados. Ou-

tra alternativa, mais simples, passa por descar-

regar, da página do projeto na internet (http://

www.bitalino.com), um programa pronto a

usar, capaz de mostrar, em tempo real, os da-

dos obtidos e de interagir com os dispositivos

de deteção ligados à placa.

Basicamente, estamos perante um produto

que pode ser facilmente personalizado, assen-

te na ideia do "faça você mesmo", e em que,
sem a ajuda de um perito, qualquer pessoa o

pode adaptar para o que pretende. De forma

estrita, a placa eletrónica portuguesa está clas-

sificada como hardware de código aberto, pe-
lo que a sua arquitetura e o seu desenho não

são segredo para ninguém, o que permite a

qualquer interessado estudá-lo e modificá-10,

conforme os seus interesses

É precisamente essa característica que
torna estes equipamentos verdadeiramente

revolucionários: "0 nosso objetivo é disponi-
bilizar o BlTalino, enquanto ferramenta, à co-

munidade, assim como democratizar o acesso

a este tipo de tecnologias", salienta. "Não é

um sistema lucrativo, mas também não é essa

a nossa filosofia. Os preços por que o estamos

a disponibilizar não nos fazem perder dinheiro,
mas também não temos lucro."

No entanto, seria errado pensar que se está

perante uma aversão ao modelo comercial,

já que é sempre possível obter lucros, pelo
menos de forma indireta: "Neste momento,



entrámos numa fase em que estamos a lançar

para o mercado alguns acessórios destinados

ao SlTalino, seja na forma de cabos de ligação
ou de outros consumíveis e funcionalidades."

JUNTAR CONHECIMENTOS

Quase todas as ferramentas de código aber-

to acabam por gerar uma comunidade de en-

tusiastas e utilizadores, não sendo esta uma

exceção: "Temos várias pessoas que contri-
buem com os seus conhecimentos para melho-

rar o que existe. Além disso, elas também dão

a sua opinião e pedem outras funções novas,
desde estar ligado ao sistema por USB fpor

agora, isso só é possível remotamente, via Blue-

tooth] até outros sensores. Estamos a assistir,

portanto, ao crescimento de um ecossistema

em torno da plataforma."

Recentemente, o IT e a PLUX estabeleceram

uma parceria com a Faculdade de Belas-Artes

da Universidade de Lisboa, na medida em que
o BUaWno é fornecido na forma de uma placa
de circuito impresso, não existindo qualquer ti-

po de invólucro no qual se possam encapsular
os dispositivos que dela resultam. Perante es-

te problema, a FBAUL está a desenvolver cai-

xas de fabrico rápido, dentro do qual possam
ser inseridos os equipamentos criados: num
cenário ideal, é possível que cada utilizador

possa imprimir a sua caixa numa impressora
3D, pelo que, na prática, teremos um kit "faça
você mesmo" por inteiro, com tudo o que é

necessário. Por agora, e como exemplo, en-

contra-se disponível um invólucro para quem

quer transformar o BlTalino num monitor de

Holter. Para isso, basta descarregar um fichei-

ro da internet, imprimir o recetáculo numa im-

pressora 3D, rearranjar os blocos de sensores

no seu interior e, se se quiser, usar o telemóvel

para registar os sinais obtidos.

RECETIVIDADE NO ESTRANGEIRO
A quem é que este sistema pode interessar?

Em termos de utilizadores, foram definidos
três perfis típicos: "Os estudantes, os criado-

res capazes de produzir pequenos protótipos
e os profissionais que desenvolvem aplica-

ções, incluindo as empresas que produzem
dispositivos médicos, cujo interesse pode
estar em baixar os seus custos de desenvolvi-

mento ou acelerar os processos de produção."
Desde que foi lançado e até ao final de outu-

bro, foram vendidas cerca de cem unidades, a

que acrescem outras 30 anteriormente comer-

cializadas, numa fase em que se estava a son-

dar o mercado. Segundo Hugo Silva, "a nível

de clientes, o projeto tem tido bastante suces-

so". O público que tem adquirido as placas "é

Pronto a pedalar. Qualquer pessoa pode
fazer um programa para visualizar os sinais
vitais que o BlTalino deteta, enquanto anda
de bicicleta ou pratica exercício físico.

muito heterogéneo", embora sempre dentro
dos três perfis previstos, estando espalhado
um pouco por todo o globo. Curiosamente, a

maior recetividade vem de fora, principalmen-
te dos Estados Unidos e do Japão, como ates-
ta o interesse demonstrado pela Universidade

da Florida, com Portugal a ter uma menor ex-

pressão. A situação não é de estranhar, pois

"naqueles dois países existe maior apetência

para este género de tecnologias".
Ao nível das parcerias estratégicas, foram es-

tabelecidas algumas com o Hospital de Santa

Marta, a Escola Superior de Saúde da Cruz Ver-

melha Portuguesa e a Faculdade de Medicina
de Lisboa: "Essencialmente, estamos a fazer
estudos de validação, para perceber como é

que este tipo de ferramentas pode ser poten-
ciado. Todavia, não tem existido muita rece-

tividade, por diversos fatores que escapam à

nossa compreensão, com os processos a serem

muito lentos e burocráticos", queixa-se o líder

do projeto. "Para algumas entidades, isto não

é uma prioridade, sendo visto como uma coisa

periférica", diz ainda, para acrescentar que "há

uma cultura, em torno destas tecnologias, que
ainda precisa de nascer" em Portugal. A par dis-

to, "existe algum receio junto dos médicos por-

tugueses, por ser uma tecnologia nova, quanto
mais não seja porque eles não mergulham logo
de cabeça, como acontece com os tecnólogos".

SEMI-FINALISTA DO INSERTCOIN
A revista digital Engadget promoveu em

novembro a segunda edição do prémio Insert

Com, destinado a galardoar o dispositivo ele-

trónico portátil que mais furor irá causar nos

próximos tempos. Em março, tinha cabido

ao drone aquático Ziphius, também ele um

projeto nacional, arrecadar os dois prémios
em competição (atribuídos por um júri de es-

pecialistas e pelos leitores), assim como um

cheque de 25 mil euros. Desta vez, o BlTalíno

conseguiu ficar entre os dez semifinalistas do

concurso, o que ajudou a chamar alguma aten-

ção internacional sobre si.

No limite, e independentemente de ter ou

não sucesso no futuro, produtos como este

possuem o condão de mostrar, pelo menos
dentro da realidade portuguesa, até onde po-
de ira criatividade quando se está a lidar com

o hurdware livre, nomeadamente na ótica do

"faça você mesmo": "Estamos perante ferra-
mentas que são facilmente acessíveis a pessoas
de outras áreas, as quais podem utilizá-las das

formas mais diversificadas e possíveis. O que
não falta são exemplos a mostrar uma tendên-
cia para se pegar nestas tecnologias e fazer pe-

quenos protótipos, com alguns deles a avança-
rem para uma versão mais profissional, através
da qual se podem gerar novos produtos."

J.P.L.


