
The Economist Technology Quarterly 16 de setembro de 2009

Realidade melhorada

90, filmes como O Passageiro do Futuro e Ma-
trix retrataram mundos gerados por compu-
tador dos quais as pessoas podiam mergu-
lhar completamente. De certa forma, essa
tecnologia já está difundida: pense em todos
os consoles de videogame capazes de repro-
duzir ambientes vividos e fotorrealistas, por
exemplo. A realidade virtual (RV) não se pa-
rece com a realidade.

Uma maneira de lidar com isso é usar pe-
riféricos incrementados - luvas, capacetes,
etc. - para tornar a imersão em um mundo
virtual mais realista. Mas há outra abordagem:
aquela tomada pela parente da RV, a realidade
ampliada (RA). Em vez de tentar criar um am-
biente totalmente simulado, começa com a
própria realidade e então a amplia. "Na reali-
dade ampliada você está sobrepondo uma ca-
mada de informação digital ao mundo real",
diz Jyri Huopaniemi, diretor do Centro de
Pesquisa Nokia em Tampere, Finlândia. Usan-

do um display, como a tela de um celular, você
tem uma visão ao vivo do mundo ao seu re-
dor, mas com anotações digitais, gráficos e ou-
tras informações sobrepostas a ela.

A informação pode ser simples como o
nome das montanhas visíveis de um pico alto,
ou os nomes dos prédios visíveis em uma vis-
ta da cidade. Em um local histórico, a RA po-
deria ajudar a escolher um restaurante: apon-
te o seu telefone ao redor e leia as resenhas que
aparecerem. Em sua essência, a RA fornece
uma maneira de mesclar a riqueza de infor-
mações disponível on-line com o mundo físi-
co. Ou, como diz Huopaniemi, um jeito de
construir uma ponte entre o real e o virtual.

Tudo isso soa um tanto distante e futuris-
ta. A idéia da RA, na verdade, está presente há
alguns anos sem fazer muito progresso. Mas o
campo foi recentemente energizado pela capa-
cidade de implementar a RA usando celulares
avançados, em vez de equipamentos exclusivos
e caros. Muitas aplicações da RA já estão dis-
poníveis. O Wikitude, um guia de viagens de-
senvolvido para o aparelho Android Gl do
Google, já foi baixado por 125 mil pessoas. O
Layar é um browse de uso geral que também
roda em telefones com o sistema Android. O
NearestTube, um aplicativo de RA para os
iPhones 3GS da Apple, pode guiá-lo em Lon-
dres até a estação de metrô mais próxima. O
programa dos Aplicativos de Realidade Am-

pliada Portátil (ARAP) da Nokia está em teste
pela equipe do maior fabricante de celulares do
mundo, com lançamento público em breve.

O que tornou tudo isso possível foi o sur-
gimento de telefones celulares equipados com
funções GPS, sensores de movimento, câme-
ras, conexão rápida à internet e, crucialmente,
uma bússola digital. Este último item é vital e,
até recentemente, era a peça de hardware que
faltava ao iPhone, diz Philipp BreussSchnee-
weis, da Mobilizy, uma empresa austríaca de
software que desenvolveu o Wikitude. (Uma
bússola é componente-padrão do aparelho
Android Gl.) Mas espera-se que o lançamen-
to do iPhone 3GS com bússola, em junho, vá
provocar uma inundação de aplicativos de RA.

A combinação de GPS, sensores de movi-
mento e bússola determina ao aparelho onde
ele está, sua orientação em relação ao solo e em
qual direção é apontado. A câmera permite
que ele veja o mundo e a conexão sem fio de
internet lhe dá acesso a informações sobre a
sua vizinhança, combinada com a visão ao vi-
vo da câmera e exibida em uma tela. Tudo isso
é, na verdade, bem simples, diz BreussSchnee-
weis. No caso do Wikitude, o programa de RA
calcula a longitude e a latitude dos objetos no
campo de visão da câmera de forma que pos-
sam receber as etiquetas apropriadas, diz.

Precisamente quais itens no mundo real
serão etiquetados varia de um aplicativo de RA
para outro. O Wikitude, como seu nome suge-
re, retira informações da Wikipédia, a enciclo-
pédia on-line, ao vasculhar as entradas que lis-
tam a longitude e a latitude, o que inclui desde
o Lincoln Memorial até o Louvre. Usando o

aplicativo, um turista pode cami-
nhar pelas ruas de uma cidade e
ver os nomes dos lugares da vizi-
nhança. A entrada completa da
Wikipédia sobre qualquer lugar
pode ser acessada com um cli-
que. Existem 600 mil verbetes da
Wikipédia que incluem as coor-
denadas de longitude e latitude,
diz BreussSchneeweis, e o núme-
ro aumenta a todo instante.

Outra maneira de identifi-
car lugares de interesse por per-
to é utilizar bancos de dados já

existentes, como aque-
les usados em sistemas
de navegação por saté-
lite. É assim que o siste-
ma ARAP da Nokia
funciona. Ele é dupla-
mente bem feito, pois
obter os pontos de inte-
resse locais do programa •
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Computação: Graças aos telefones
celulares, a realidade ampliada
pode ficar muito mais acessível,
e útil, que a realidade virtual

REALIDADE VIRTUAL nunca chegou a
ficar à altura das expectativas. Nos anos



> NAVTEQ embutido em muitos celulares No-
kia significa que nenhuma conexão sem fio à
internet é necessária para procurá-los.

Seja como for feito, o resultado de am-
bas as abordagens é apresentar informações
detalhadas sobre os arredores do usuário. Di-
to isso, a precisão do etiquetamento varia um
pouco, pois a tecnologia de posicionamento
por satélite só é acurada até alguns metros,
na melhor das hipóteses. Isso causaria pro-
blemas ao ficar muito perto de um ponto de
interesse. "Quanto mais distante você estiver
dos prédios, mais preciso ele parece ficar", diz
BreussSchneeweis.

Mas há uma maneira de melhorar a preci-
são do etiquetamento de RA em pequenas dis-
tâncias. A Total Immersion, empresa sediada
em Paris, é uma das várias companhias que
usam o reconhecimento. Ao procurar por um
objeto conhecido no campo de visão da câme-
ra e, então, analisar a sua posição e orientação,
pode sobrepor gráficos de forma que apareçam
na posição apropriada em relação ao objeto.

Juntamente com a Alcatel-Lucent, uma
companhia de equipamentos de telecomuni-
cação, a Total Immersion desenvolve um ser-

viço de celular que permite aos usuários apon-
tar a câmera do aparelho para um objeto, co-
mo a Mona Lisa. O programa reconhece o ob-
jeto e automaticamente obtém informações
relacionadas, como um vídeo sobre o Leonar-
do da Vinci. A mesma abordagem vai permi-
tir que propagandas em jornais e outdoors se-
jam ampliadas. Aponte a sua câmera para o
pôster de um carro, por exemplo, e você po-
derá ver uma apresentação em 3D do veículo
flutuando no espaço, que pode ser vista de
qualquer ângulo ao se mover.

A maneira mais simples de fazer com que
tudo isso funcione, diz Greg Davis, da Total
Immersion, é colocar códigos de barras 2D em
pôsteres e propagandas, que serão detectados
e usados para buscar conteúdo, que, então, será
sobreposto na tela do aparelho. Mas a tendên-
cia é em direção ao reconhecimento "sem mar-
cadores", em que o reconhecimento de ima-
gem é usado para identificar os alvos. Colocar
um código de barras 2D na Mona Lisa não é,
afinal de contas, uma opção viável.

O programa Point-and-Find (Aponte-e-
Encontre) da Nokia usa a abordagem sem
marcadores. É um aplicativo para celulares,

atualmente em desenvolvimento, que permi-
te apontar o aparelho para o cartaz de um fil-
me e ter acesso aos horários de exibição e re-
servar ingressos. Na teoria, essa abordagem
poderia também reconhecer prédios e pon-
tos de interesse, como a Torre Eiffel, embora
reconhecer um objeto 3D seja muito mais di-
fícil que identificar imagens 2D estáticas, diz
Davis. O caminho a seguir pode ser a combi-
nação de reconhecimento de imagem com
posicionamento por satélite, para reduzir as
possibilidades ao se tentar identificar um pré-
dio próximo. A vantagem da abordagem por
reconhecimento de imagem, esclarece Davis,
é que os gráficos podem ser sobrepostos so-
bre algo não importa onde ele estiver, ou
quantas vezes for movido.

Uma categoria de objetos móveis que de-
veria ser fácil rastrear são as pessoas, ou ao
menos aquelas com celular. Informações das
redes sociais, como o Facebook, podem ser
então sobrepostas ao mundo real. Certamen-
te existem preocupações com a privacidade,
mas o Latitude, um recurso de relacionamen-
to social do Google Maps, fez um teste deixan-
do que as pessoas compartilhassem suas loca- >
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Então está na hora de alguns morangos

lizações com amigos, se elas quisessem. O pró-
ximo passo é permitir que as pessoas levan-
tem seus aparelhos para ver a localização e ter
informações sobre os amigos, diz Huopanie-
mi, que afirma que a Nokia trabalha exata-
mente com essa idéia.

Além de ser capaz de ver o que seus ami-
gos estão fazendo agora, também pode ser útil
conseguir ver o passado. A Nokia desenvolveu
um sistema de RA chamado Image Space que

possibilita aos usuários gravar mensagens, fo-
tos e vídeos e etiquetá-los com o local e a ho-
ra. Quando outra pessoa passar por um local
em particular, ela pode navegar pelas mensa-
gens deixadas na vizinhança. Mais pragmati-
camente, o Wikitude também associa mensa-
gens virtuais a lugares reais sobrepondo rese-
nhas de bares, hotéis e restaurantes feitas pe-
los usuários de um website chamado Qype so-
bre esse tipo de estabelecimentos.

Outros usos óbvios para a RA são a nave-
gação passo a passo, em que a rota para um de-
terminado destino é pintada sobre o mundo
real, as buscas imobiliárias, usando a RA para
indicar quais as casas à venda em determinada
rua; e o fornecimento de informações adicio-
nais de eventos esportivos, como as biografias
de jogadores e replays instantâneos durante o
jogo. Algumas das pessoas que foram ao tor-
neio de Wimbledon neste ano sentiram um
pouco como serão as coisas no futuro, com
uma versão especial do Wikitude, chamada
Seer, desenvolvido para o Android Gl junta-
mente com a IBM e a Ogilvy, uma agência de
propaganda. Ela pode guiar os usuários até as
quadras, restaurantes e sanitários, fornecer in-
formações ao vivo sobre as partidas e até mos-
trar se há fila no bar ou para pegar um táxi.

Esses aplicativos são apenas o começo, diz
Huopaniemi. A realidade virtual na verdade
não morreu, diz. Apenas se dividiu em duas,
com a RA incrementando o mundo real ao so-
brepor informações vindas do mundo virtual
e a RV se tornando o que ele chama de "vir-
tualidade ampliada", na qual a informação real
é sobreposta em mundos virtuais, como o
nome dos jogadores nos videogames. •
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