
CELULARNACARA

●AugmentedID–Este
aplicativo,aindaprotótipo,
reconheceaspessoaseexibe
seusperfisemredessociais

●FoodTracer–Mostra
informaçõessobreosalimentos
nosupermercado.Aindanãohá
previsãodelançamento

●ARis–Bonecavirtual–sóque
paraadultos.Elarespondeao
comandodosmarcadores.
CustaUS$149,noJapão.

●BionicEye–Apresentadona
semanapassada,oaplicativo
paraiPhonemostrapontosde
interessea1kmdedistância

●Wikitude–Mostra
informaçõessobrelocais
públicospelomundo.Bemútil
paraturistas.Eégratuito

NAVEIA

●Acrossair– Identifica locais,
comorestauranteseparques,
edádetalhessobreeles.
Lançamentoatéofimdoano

●TwittARound–Aplicativopara
iPhonemostraquemestá
twittandoemtemporeal.Ainda
nãofoiaprovadopelaApple

●ARf–Éumcachorrovirtual
paraiPhone.Elerespondeaos
marcadoreseaotoquedos
dedos.Aindaéumprotótipo

Outra aplicação interessante da
realidadeaumentadanamedicina
se dá com o equipamento Vein-
Viewer, que rastreia o calor das
veiaseinterpretadigitalmenteon-
de elas estão. O aparelho emite
raiosinfravermelhosquemedema
temperatura corporal e acha as
veias porque elas são mais quen-
tesqueostecidosaoseuredor.

“Isso praticamente elimina da
dorqueumerromédicopodecau-

sar, quando por exemplo picamos
a veia errada”, explica o cirurgião
vascularKasuoMiyake,oprimeiro
aimportaroaparelhoparaoBrasil
e o responsável por adaptá-lo ao
tratamento de varizes. Ainda um
equipamento caro (R$ 120mil), o
VeinViewer “pode ajudar tanto a
solucionar problemas quanto no
diagnóstico deles”, segundo
Miyake.

Um aparelho assim, que usa a

realidade aumentada para ma-
pear o nosso sistema de circula-
ção,éumaalternativamenos in-
vasiva(ounemumpouco invasi-
va) àqueles pacientes que, por
exemplo,passamporquimiotera-
pia e têm de levar diversas inje-
çõespordia.Miyakeaindadesta-
ca a possível aplicação do Vein-
Viewer para tratamentos estéti-
cos como, por exemplo, aplica-
çõesdebotox. “Muitas vezeser-
ramdeveianahoradaaplicação
e a pessoa sai de um tratamento
estético com umolho roxo. Isso,
alémdeserdesagradável,preju-
dicaarecuperação”,explica.

Utilizado na Clínica Miyake
desde 2005, o Vein Viewer foi
adaptado para o tratamento de
varizes,mas não se limita a isso.
“Osresultadosqueconseguimos
como aparelho, usando realida-
deaumentada,sãopositivosefo-
ram apresentados em congres-
sos mundiais de Medicina, mas
podem ser usados em outras
áreas.Aprincipalvantagemésa-
bermosondeestãoasveiasmais
profundas,semanecessidadede
cirurgia,ecomfacilidade”,finali-
zaMiyake. ● R.C.

Layar,obrowserque leva
a internetaomundoreal

Quando surgiram os primeiros
celulares com fones Bluetooth –
aqueles que permitem que o
usuário conversse enquanto an-
dacomasmãoslivres–foipreci-
sotempoparavenceroestranha-
mentoeseconvencerqueaquele
sujeitonãohaviaperdidoo juízo,
nãoestavafalandosozinho.

Umainvençãoanunciadanes-
temêspelaNokiapodegerarce-
nas também intrigantes: pes-

soastateandoovazio,comoolhar
fixononada.Anovamudançadeve
vir comosistemachamadodeMi-
xedReality,queaindaéprotótipoe
nãotemprevisãodelançamento.

O segredo está em um par de
óculos e outro de fones de ouvido,
ambos sem fio, e uma pulseira. O
aparato permite interagir com as
principaisfunçõesdocelularatual-
mente:lerasnotíciasdodia,trocar
mensagens,ouvirmúsicaseassis-

tiravídeos3D,porexemplo.Só
aconversadotelefonetradicio-
nalnãoentranaequação.

A imagem é projetada nas
lentesdosóculosedáaimpres-
sãodequeasletrasefigurases-
tãoflutuandonoespaço.Omovi-
mento dos olhos é captado por
sensores–osuficienteparamo-
verocursornateladosóculos.

Tarefasmaiscomplexasexi-
gem o uso de um teclado vir-
tual:paraselecionarumitem,é
precisoutilizarasmãos,moven-
doosdedosepressionando-os
sobre a tecla. O mecanismo é
possível graças à tal pulseira
que capta os movimentos do
braço.Omesmoaparelhoéca-
pazdereproduzirsensaçõestá-
teis, o queaumenta aindamais
orealismo. ●

APLICATIVOSAUMENTADOS

Browseréosoftwarequelêa
URLquedigitamos,secomu-
nica com os servidores e
abreapáginarequisitada.Es-
se programa usa principal-
mente o http (protocolo de
transferência de hipertexto)
para fazer esse pedido aos
servidores web para nos co-
nectar à rede.Mas a realida-
de aumentada permite que,
em vez de URLs, os brow-
sersleiamoutrotipodeinfor-
mação – como, por exemplo,
a imagemdeumponto turís-
tico, o rosto de alguém ou
umacoordenadageográfica.
Agora a redepode chegar ao
mundo real – e isso já está
acontecendo com o uso de
browserseaplicativosderea-
lidade aumentada.

OLayar,browserparace-
lulares Android criado por
pesquisadores holandeses,
lêa realidadeemvezdecódi-
gos HTML. E, em vez de si-
tes, ele abre camadas de in-
formação. “Nós criamos o

Layar porque achamos que era
umamaneiradeajudaramelho-
rar o que já existe”, disse ao
Link o desenvolvedor Maarten
Lens-FitzGerald. Por exemplo:
você consegue acessar a Wiki-
pedia dele, mas não digita o en-
dereçodosite.com.Bastaapon-
tar a câmera para umponto tu-

rístico e acessar a camada com
osdadosdaWikipediaparaexi-
bir informações sobre o lugar.

Hojeexistem116camadaspa-
ra o Layar em todo o mundo.
Quemoscria sãodesenvolvedo-
res independentes. Tem de tu-
do: você pode procurar por al-
bergues no Japão, estações de

metrô em Londres e lanchone-
tesemHongKong.Nãosó:épos-
sível encontrar quem está twit-
tandoao seu redor oudescobrir
sevaichover.NaHolanda(onde
o browser nasceu) há camadas
que permitem até que os estu-
dantesdescubramondeépossí-
vel seus trabalhos de graça.

Amaioria destas camadas é
informativa – não há nenhum
game, por exemplo. Mas isso é
apenas uma questão de tempo,
porque em novembro será lan-
çadaaversão3Ddonavegador.

O Layar 3D foi apresentado
na semana passada. No vídeo
demonstrativo,porexemplo,os
desenvolvedores criaram um
PacManemtrês dimensõesno-
meiodeumapraça.“O2Dofere-
ceinformação,maso3Dpropor-
cionaumaexperiênciade imer-
são. Você pode colocar umpré-
dio em um espaço e isso é uma
coisamuitopoderosa”,dizLens-
FitzGerald.

O Layar está disponível de
graçaemtodoomundo–inclusi-
ve no Brasil, assim que celula-
res Android chegarem por
aqui. Para que o aplicativo fun-
cione, porém, é preciso ter ca-
madas de informações das nos-
sas cidades – e, com certeza,
não faltará inspiração para que
os desenvolvedores brasileiros
trabalhemnisso. ● T.M.D.

ÀSCAMADAS-Layarsuperpõe informaçõessobreomundooffline
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