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Ao olharmos para trás em direção aos marcos tecnológicos do ano, 2009 poderá ficar como o 
ano do surgimento da realidade aumentada. Até o início do ano, essa combinação de 
informação digital com imagens do mundo real despertava pouco interesse até mesmo nos 
círculos de fanáticos por computadores. 
 
Mais recentemente, no entanto, ela vem aparecendo em todos os lugares, de cartões de 
jogadores de beisebol da Topps Company e caixas de cereais Honey Nut Cheerios, ao 
videoclipe de John Mayer para a música "Heartbreak Warfare" e ao lançamento em DVD do 
filme "Transformers: A Vingança dos Derrotados", de Michael Bay. A realidade aumentada está 
próxima de uma ascensão meteórica - e isso tem o potencial de afetar todos os aspectos da 
maneira como interagimos com a tecnologia. 
 
Ainda assim, a realidade aumentada terá que superar alguns grandes desafios se de fato 
quiser se tornar, bem, uma realidade. A agitação em torno de novas tecnologias não é 
novidade, mas o "barulho" em torno da realidade aumentada está acima da média. Uma rápida 
consulta ao Google Trends [ferramenta que mostra os termos mais buscados na internet] 
fornece uma excelente ilustração disso. As buscas sobre o termo realidade aumentada ficaram 
estáticas ou apresentaram declínio nos últimos anos, mas desde o começo do ano houve um 
repique, especialmente nos últimos meses.  
 
Basicamente, pelo princípio da realidade aumentada, um código é captado por uma câmera e 
convertido em uma animação. O interesse recente pela tecnologia vem sendo motivado pela 
convergência dos telefones inteligentes, das redes mais ágeis de telefonia celular e da 
computação em nuvem. Bruce Sterling chama a realidade aumentada de "um sonho visionário 
tecnológico que virou verdade". Entretanto, grande parte do barulho em torno da realidade 
aumentada pinta um quadro irreal desse setor florescente. 
 
Muitos dos aplicativos que aparecem na loja virtual de música iTunes, da Apple, alegam ter 
características de "realidade aumentada", e se você for complacente com a definição aceita do 
termo, eles até podem ter. Mas será que é realmente realidade aumentada um aplicativo que 
permite a você mandar mensagens pelo Twitter enquanto você está andando, substituindo a 
tela de fundo normal pela visão de uma câmera do que está à sua frente? Ou será que o termo 
realidade aumentada não deveria ser reservado para aplicativos que realmente misturam 
ativos digitais com o mundo real? 
 
O setor poderá combater toda essa agitação e classificações enganosas estabelecendo padrões 
que o resto de nós possa entender. Caso contrário, a realidade aumentada rapidamente terá o 
mesmo destino dos produtos "verdes": os marqueteiros passarão a anunciar a menor das 
características como "realidade aumentada", deixando os consumidores confusos. Os 
consumidores e os fornecedores de equipamentos e software de realidade aumentada poderão 
se beneficiar de informações de organizações como a Underwriters Laboratories, que testa 
produtos de olho na segurança e nos padrões de conformidade. 
 
Outro desafio que os aplicativos de realidade aumentada enfrentam é determinar a localização 
do usuário. Especificamente, eles precisam ficar melhores na tarefa de descobrir onde eu estou 
e para onde estou indo.  
 
A parte "onde estou" do problema é dolorosamente óbvia para praticamente todos os usuários 
de telefones inteligentes. Como a maioria dos aplicativos de realidade aumentada rodam em 
aparelhos como o iPhone ou os que usam o sistema operacional Android, eles estão limitados 
às capacidades de GPS (sistema de posicionamento global, na sigla em inglês) desses 
aparelhos.  
 
Na maioria dos casos, a exatidão desses aparelhos é menos que satisfatória. A confirmação de 
que você está a 50 ou 100 metros de sua localização de fato pode ser boa o suficiente para os 
padrões atuais, mas os aplicativos futuros vão exigir dados de GPS bem mais precisos. 



 
A parte "para onde estou indo" da equação precisa de tanto trabalho quanto, ou mais - e a 
responsabilidade recai sobre os ombros dos desenvolvedores de software. Pessoalmente, eu 
acho muitos dos aplicativos de realidade aumentada atualmente disponíveis um pouco 
desapontadores. Em um café no centro de Austin, Texas, eu usei um deles para procurar 
pontos de interesse nos arredores a partir da [biblioteca virtual] Wikipedia. À medida que eu 
movia o aparelho pela sala, fui apresentado a gráficos que flutuavam no espaço, listando todos 
os detalhes dos vários pontos de interesse ao meu redor. 
 
Foi um efeito muito interessante. Mas quando eu apontei a câmera na direção do prédio do 
Capitólio, a única coisa que estava na mira, além de duas pessoas que podiam ser vistas 
observando o movimento nos arredores, era um gráfico flutuante indicando que o Capitólio 
estava a 2,5 quilômetros naquela direção. Em muitos casos, o "valor" do aumento é mínimo, a 
menos que eu esteja na linha de visão do que procuro. Caso contrário, que vantagem essa 
tecnologia proporciona sobre o Google Maps ou qualquer um das dezenas de aplicativos "não 
aumentados" que apresentam a mesma função? Se a realidade aumentada quiser se tornar 
parte de nossa vida, ela terá que se tornar prática. 
 
Uma das maiores peças que estão faltando na realidade aumentada é a concretização de um 
"tela de cabeça" barata e moderna. É claro que segurar seu iPhone diante dos olhos funciona, 
mas é algo bem cansativo. E, convenhamos, todas as pessoas ficam olhando para você. Em 
1966, o cientista da computação americano e pioneiro da internet Ivan Sutherland inventou a 
primeira "tela de cabeça". Hoje, 43 anos depois, estamos apenas começando a resolver alguns 
dos problemas complexos associados a esse tipo de dispositivo. 
 
Eis um lugar em que os investidores poderão ter um papel importante, ajudando a tornar 
realidade os equipamentos de ficção científica da realidade aumentada. Sei que a visão do 
"Exterminador do Futuro" parece fantasia e que os capitalistas de risco parecem não ver um 
mercado aí, mas o momento de investir em aparelhos de realidade aumentada é agora. 
Depois, existe a questão do consumo de energia. Os aplicativos de realidade aumentada 
tendem a sugar toda a potência que um aparelho tem a oferecer. O uso da tela, WiFi (ou rede 
3G) e o poder de processamento contribuem para um grande consumo das baterias. 
Felizmente, a indústria de semicondutores já trabalha para resolver esse problema em todo o 
espectro dos telefones celulares, netbooks e outros aparelhos sem fio. 
 
Entretanto, há outro lado da necessidade de energia da realidade aumentada: os aparelhos 
não só precisam de fontes de energia melhores, como também precisam de mais potência de 
computação.  
 
Os aparelhos atualmente disponíveis no mercado são centenas de milhares de vezes mais 
potentes que os computadores de um passado não muito distante - e eles cabem dentro do 
seu bolso. Isso é maravilhoso, mas a realidade aumentada precisa de mais do que o poder de 
computação limitado desses aparelhos para realmente fornecerem todo o seu potencial.  
 
Os processadores futuros e grupos de circuitos integrados deverão proporcionar os avanços 
necessário tanto em potência de computação como na otimização da potência. Mas enquanto 
eles não chegarem, a "potência" provavelmente será um dos fatores mais limitadores que o 
setor da realidade aumentada vai enfrentar. 
 
A grande notícia é que existe uma razão muito boa para tantos estarem pegando o trem da 
realidade aumentada: a oportunidade. Os desafios citados serão superados - não só pelas 
pessoas talentosas que há anos trabalham para levar o setor a esse ponto, como também por 
aqueles que começam a se aventurar nesse campo. 
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