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Impressoras 3D: A revolução dos projetos resultantes delas
Como as impressoras 3D são utilizadas para fabricar próteses para pessoas sem membros superiores

O que é uma Cidade Inteligente?
As grandes metrópoles utilizando a tecnologia para o bem estar da sociedade e natureza

A origem da impressora 3D não vem deste 
século. Por mais que muitos possam pensar assim, 
o protótipo dessa máquina foi inventada pelo 
estadunidense Chuck Hull, em 1984. Ela tinha 
duas funções principais, a solidificação de resinas 
e confecção de partes de plástico de forma rápida, 
processo esse que costumava levar de seis a oito 
semanas. Dado o contexto histórico da criação da 
impressora 3D, saltam-se três décadas para falar 
sobre as próteses construídas graças a esta revolução 
maquinária.

No Brasil, há o surgimento de inúmeras star-
tups do ramo que produzem peças através de im-

pressoras 3D, dentre elas há próteses para pessoas 
amputadas. Em Brasília, capital federal, o cientista 
da computação, Marcos Roberto Oliveira, integra, 
desde 2015, um projeto social que ajuda crianças 
amputadas por meio da confecção de próteses 3D. 
Os aparelhos custam R$ 10,00, o que pode ser con-
siderado um preço simbólico se comparado a lojas 
que vendem por até R$ 3.000,00. Marcos tomou co-
nhecimento do “Projeto E-nable” em 2015 e logo se 
cadastrou como voluntário, produzindo próteses que 
substituem movimentos básicos da mão.

O conceito de Cidade Inteligente (ou Smart 
City, em inglês) surgiu após última virada de século. 
Trata-se de um modelo de urbanização e gestão pú-
blica que emprega os recentes avanços da tecnologia 
para tornar as cidades mais eficientes e seguras. Se-
gundo o pesquisador americano Boyd Cohen, PhD 
em urbanismo, cidades inteligentes são as que con-
seguem se desenvolver economicamente, ao mesmo 
tempo que aumentam a qualidade de vida dos habi-
tantes ao gerar eficiência nas operações urbanas. De 
acordo com o Cities in Motion Index, 10 dimensões 
indicam o nível de inteligência de uma cidade: gover-
nança, administração pública, planejamento urbano, 

tecnologia, o meio-ambiente, conexões internacio-
nais, coesão social, capital humano e a economia.

No Brasil há o projeto de implementação da 
primeira Cidade Inteligente do país, que tem previ-
são de inauguração em dezembro de 2017. A cidade 
de Croatá está localizada à 55 km de Fortaleza, ca-
pital cearense, o complexo está sendo construído nos 
padrões do programa governamental “Minha Casa, 
Minha Vida”. A cidade se chamará Smart City Lagu-
na, segundo seus administradores, “Laguna deve ser 
reconhecida por sua estrutura projetada com tecnolo-
gia de ponta”.
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