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O pesquisador de bionanotec-
nologiaBabakAmirParvis,jun-
tamente com seus alunos da
Universidade de Washington,
emSeattle,estãodesenvolven-
doumprotótipoquemaispare-
ce fruto da imaginação do Ja-
mesCameron,produtordafran-
quiaOExterminadordoFuturo:
lentes de contatos digitais que
poderãoagregaraplicativosde
realidadeaumentada.

“Nospróximosanos,provavel-
mentesóteremosalgumascapaci-
dades,comdefiniçãodepoucospi-
xels”, disse Parviz, em entrevista
aoLink.Mas,parao futuro, ocien-
tista projeta funções que podem
significarofimdastelasdecompu-
tadoruma integraçãoentredigital
e real que só vimos nos ciborgues
dosfilmesde ficçãocientífica.

“Com o produto desenvolvido,
as aplicações são diversas, desde

jogos eletrônicos à substituição
dosdispositivosmóveisqueusa-
mos hoje”, garante. Outras apli-
caçõesjáimaginadassãoatrans-
criçãoimediatadafalaemtextoe
umaconexãodalentecomainter-
net, que poderia fornecer dicas
de navegação e “enriquecer” a
realidade.

Mas, voltando a encostar os
pés no chão, Parviz diz que em
um primeiro momento as lentes
serãousadasapenasparaacom-
panhar e identificar problemas
nasaúdedosolhos, sabendopor
exemplooseuníveldeglicose.

Oprotótipode 1,5 centímetro
quadradoestásendodesenvolvi-
doporsuaequipedesde2004,e
já inclui LED, um chip dememó-
riaeumaantenawirelessdeener-
gia,quefaz tudofuncionar.

Porora,ospesquisadoreses-
tão testando a nova tecnologia
em animais. Os coelhos, por
exemplo, não aguentam mais
que 20 minutos com a lente em
umdosolhos. Sinal dequeainda
háumlongocaminhoparaaapro-
vação da FDA, o órgão que que
cuidada saúde nosEstadosUni-
dos. ● R.C.

■■■Realidadeaumentadaexpandeoslimitesdainternetparaforadomundo
digitalepodeprovocarumarevoluçãonaformacomonósacessamosarede

Esqueça os mecânicos sujos de
graxa, as ferramentas velhas, as
oficinas empoeiradas e as gam-
biarras. Se depender do projeto
derealidadeaumentadapropos-
to pela BMW, a oficina do futuro
mais parecerá com uma clínica
médicadeponta.

A montadora alemã aplicou
realidade aumentada no treina-
mentodeseusmecânicosdames-
ma maneira como a Clínica

Miyakeutilizaatecnologia: sobre-
pondoinformaçõesvirtuaisàreali-
dade.

Os mecânicos receberam ócu-
los com câmera, que sobrepõe a
imagemvistaàimagensadicionais
em três dimensões. Os óculos são
ligadosaumprocessadorwireless.
Oaplicativo lêarealidade, indicaa
localização da peça e sugere, por
exemplo,qualéo reparoquepode
ser feito. Além disso, o visor mos-

tra um texto com informações e o
passoapassodoprocedimento.

SegundoaBMW,arealidadeau-
mentada faz a ponte entre omun-
doonlineeoffline,“adicionandoin-
formaçãovirtual”.Atecnologia foi
apresentada em 2007, mas ainda
nãoéutilizadaemlargaescalape-
la equipe de mecânicos da fabri-
cante alemã. A demonstração da
tecnologia no YouTube, pelo me-
nos,ébemdivertida:pelovídeo,pa-
rece que qualquer umpoderia ser
ummecânicoempotencial.

Aproveitandoofrissonqueoví-
deocomademonstraçãogerouno
YouTube,marcautilizouatecnolo-
gia para campanhas publicitárias.
Mas,dessa vez, foi deumamanei-
ra mais simples, só com a utiliza-
ção de ummarcador e a projeção
virtualdeumcarro. ● T.M.D.

Tecnologiavai reforçar laçosInterface

Quando surgiu a web, institui-
ções e costumes foram digitali-
zados. Comunidades se torna-
ramvirtuais;ocomércio,eletrô-
nico; e as personalidades vira-
ram avatares. O virtual foi se
tornando tão, mas tão real que,
hoje, a promessa é que aconte-
ça o inverso: ele invadirá o coti-
diano e omundo será o navega-
dor. Parece ficção científica,
mas os aplicativos de realidade
aumentada provamque não é.

Pelomundo,surgemprogra-
mascomooholandêsLayar(ve-
ja ao lado), um navegador para
omundoreal,eatéumalentede
contato digital está em desen-
volvimento.Assustador?“Nem
umpouco.Adicionandomaisin-
formações ao nosso dia-a-dia,
estamos construindo um mun-
donovo”,dizMarteenLenz-Fit-
zgerald, criador do Layar.

Paraopesquisadordecultu-
ra digital André Lemos a fusão
entre dispositivosmóveis, GPS
e aplicativos de realidade au-
mentada pode significar o fim
da “primeira fase da internet”.
Lemos explica que a intenção
darealidadeaumentadaéopos-
ta ao que propunha a realidade
virtual e seus mundos à parte,
como o Second Life. Em vez de
isolar a pessoa e criar umoutro
universo, a realidade aumenta-
da “enriquece o ambiente” com
informações, “como se colasse
post-its nos lugares”.

“Aideianuncafoiqueainfor-
mação ficasse aprisionada em
um espaço virtual, fora da mi-
nha realidade concreta, e que
eu teria que me conectar em
umaMatrix para navegar”, ex-
plica.“Estánahoradeociberes-
paço baixar nomundo real”.

As primeiras tentativas de
integrar real comvirtual foram
feitas ainda nos anos 60 pelo
cientista Ivan Sutherland, em
Harvard. Mesmo primitivas,
elas já mostravam, segundo o
especialista Romero Tori, “que
fundir esses dois universos po-
deria significar uma expansão
dossentidos”.Nadécadade90,
aideiacomumeraainternetco-
mo ciberespaço descolado da
realidade. “Tenho trabalhado
parareforçarumahipótesecon-
tráriaa isso”, dizAndréLemos.

Seatendênciavistanosapli-
cativos e softwares descritos
nestaediçãoseconfirmar,pode
ir se preparando para ver uma
mudança muito profunda na
maneira de se conectar.

Essa revolução vai além de
conexões móveis e aparelhos
portáteis. ParaAndréLemos, é
o fim da era do upload, em que

virtualizávamos as institui-
ções. Agora, a internet esta-
rá em todas as coisas.

Aplicativos como o Aug-
mented ID são amais perfei-
ta tradução do que Lemos
exemplifica.Imagine:ele“au-
menta” a identidade de uma
pessoa, reconhecendo o ros-
to dela e relacionando-o ao
perfil das redes sociais.

“Eu acho que a tecnologia
teráumimpactonãosónoen-
tretenimento, mas também
na maneira como trabalha-
mosevivemos”,dizDanGär-
denfors,criadordesseaplica-
tivo. Para ele, a realidade au-
mentada ligaomundorealàs
informações que as pessoas
têmsobreas coisas. “Isso vai
definitivamente influenciar
a maneira como as pessoas
avaliam as coisas e dividem
as experiências”, diz.

Mudança que não deve
tardar. Donos de telefones
com o sistema operacional
Android, do Google, já têm
acesso desde 2008 a progra-
mas como o Wikitude AR
Travel, um guia que utiliza o
GPS,a câmeraeabússola do
aparelhoparamostrar infor-
maçõessobrepontosde inte-
resseemváriascidades.Pro-
jetos semelhantes já estão
sendo criados para o iPhone,
daApple.

“Acho que a populariza-
ção da mistura entre real e
digital vai se dar mesmo
com as tecnologias portá-
teis: telefones celulares,
smartphones e netbooks”,
aposta Lemos.

A importância da realida-
de aumentada cresce tanto
que já existem até pesquisa-
dores que acham que ela de-
veserumapolíticapública.O
norte-americano Rob Rhy-
ne,porexemplo,defendeque
o governo seja o provedor de
cidades invisíveis, formadas
por informações digitais so-
brepostas ao real. Se você
apontar seu celular para
umaplaca,vocêsaberiaonde
fica o metrô mais próximo,
paraque ladoéomuseueaté
a taxa de criminalidade da-
quelebairro.Emais:vocêaju-
daria a juntar esses dados,
em um espécie de democra-
cia 2.0. “A realidade aumen-
tada tem uma enorme força
política. Ela abre uma janela
não para outro mundo, mas
paraonosso.Sóquemelhora-
do”, diz Rhyne. ●

Nadavirtual:
Novatecnologia
aproximaem
vezde isolar
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●●● Osaplicativosderealidade
aumentadaemcelularesajudam
adesmistificara ideiapreconcei-
tuosa,disseminadanosanos90,

dequea internetseriaumuni-
versoàparte,quealienaeapri-
sionaapessoa.Aopiniãoédo
pesquisadoremcibercultura
AndréLemos,queachaqueas
tecnologiasmóveis“reforçam
adimensão localeajudamas
pessoasacriarnovossentidos
delugar”.Eleacreditaquefare-
mosum“downloaddociberes-
paço”paraonossocotidiano,
“aumentandoarealidade,adi-
cionandocamadasdeinforma-
çãoenovossignificadosàscoi-
sas”.Confiraumtrechodonos-
sopapoapontandosuaweb-
camparaomarcadorao lado.
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