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 “O maior pecado contra a mente humana é 
acreditar em coisas sem evidências. A ciência é 
somente o supra-sumo do bom-senso – isto é, 
rigidamente precisa em sua observação e inimiga 
da lógica falaciosa.”

(Thomas Henry Huxley, 1893)





RESUMO

 O mercado de computação  móvel está crescendo  cada vez mais, 
principalmente tablets e smartphones.  De acordo com balanço realizado 
pela Huawei e Teleco (2011), o Brasil registrou 28 milhões de conexões 
à internet  usando dispositivos móveis no segundo trimestre de 2011, 
ultrapassando os 15 milhões de usuários de banda larga fixa (cabo, fibra 
óptica e rede de telefonia). Ao mesmo tempo, com o  poder de 
processamento e diversos sensores disponíveis nesses aparelhos a 
capacidade de interagir com o ambiente em volta do usuário em tempo 
real se tornam uma possibilidade prática para prover uma maior imersão 
e contextualização utilizando conceitos e métodos de realidade 
aumentada existentes.

 A realidade aumentada é definida como a sobreposição de 
objetos virtuais em um ambiente real e que provê a interação  com os 
arredores do usuário através de um aparelho eletrônico. Os dispositivos 
móveis são  ideais para essa aplicação pois são os aparelhos eletrônicos 
com maior proximidade do usuário e muito difundidos em seu uso. Com 
sensores de posição (GPS, acelerômetros, magnetômetros, giroscópios, 
etc.) as possibilidades se extendem para imersão  focada no  usuário, 
mesmo que de forma indireta através da tela do aparelho.

 Este trabalho apresenta o estado  da arte em realidade aumentada 
e os dispositivos móveis de consumo disponíveis no mercado 
atualmente, e como prova da aplicação prática dos conceitos 
desenvolvemos um aplicativo para dispositivo móvel de realidade 
aumentada centrada no usuário e de interação indireta que obtém e exibe 
informações de pontos geográficos de interesse de forma dinâmica.

Palavras-chave: Realidade Aumentada, Computação Móvel



ABSTRACT

 The mobile computing market  is growing more and more, 
particularly tablets and smartphones. According to a balance by  Huawei 
and Teleco (2011), Brazil registered 28 million internet  connections 
using mobile devices on the second quarter of 2011, exceeding the 15 
million fixed broadband users (cable, fiber and telephony). At  the same 
time, with the processing power and the numerous sensors available on 
these devices the interaction capabilities on  the users surrounding 
environment in real time become a practical possibility to provide better 
immersion and contextualization using existing concepts and methods 
devised for augmented reality.

 Augmented reality, defined as a way to to  overlay virtual 
objects in a real environment, provides the interaction with the 
surroundings of the user through an electronic device. The mobile 
devices are perfect  for this scenario  because they are the closest to  our 
reality. With position sensors (GPS, accelerometers, magnetometers, 
gyroscopes, etc.) it  is possible to extend the immersion focused on the 
user, even if indirectly through the device screen.

 This work summarizes the state of the art  for augmented reality 
on mobile devices. As proof of concept, a user-centric augmented reality 
mobile application is developed. This application is capable of 
dynamically  obtaining geographical points of interest, by using the user 
GPS location and compass.

Keywords: Augmented Reality, Mobile Computing
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1 INTRODUÇÃO

A computação móvel está revolucionando o mercado tradicional 
de computadores como conhecemos. Seguindo a linha de raciocínio do 
ex-CEO da Apple, Steve Jobs (FRIED, 2010), podemos comparar os 
computadores de hoje como caminhões no passado. Algumas décadas 
atrás era comum a utilização de caminhões ou caminhonetes como 
sendo o único carro da família, pois as pessoas moravam em  ambientes 
mais rurais, estradas com pouca infra-estrutura, facilitava o 
carregamento de materiais pesados e ajudava no trabalho do dia-a-dia. 
Esse cenário mudou drasticamente onde agora o comum são carros 
esportivos, sendo que as estradas estão  melhores, as cidades cresceram e 
o trabalho pesado passou a ser terceirizado, mas isso não quer dizer que 
o uso de caminhão foi encerrado, ainda existem muitos motoristas de 
caminhões ou caminhonetes fazendo o trabalho pesado  de antigamente, 
a diferença notável é que a quantidade de caminhões é mínima 
comparada com a de carros esportes. Podemos fazer a mesma 
comparação com o mercado de computadores de mesa, ou, desktops,  e 
computação móvel utilizando tablets ou smartphones. O computador 
tradicional não  vai sumir, deixar de existir, ou desaparecer, ele sempre 
estará presente, porém o número de usuários tende a diminuir cada vez 
mais, sendo substituídos pela computação móvel, onde seu poder de 
processamento está cada vez maior e seu preço mais acessível, e o 
computador de mesa será utilizado  somente para trabalhos específicos 
onde um poder de processamento elevando é necessário.

De acordo  com balanço realizado pela Huawei e Teleco (2011), o 
Brasil registrou 28 milhões de conexões à internet  usando dispositivos 
móveis no  segundo trimestre de 2011, ultrapassando os 15 milhões de 
usuários de banda larga fixa (cabo, fibra óptica e rede de telefonia). 
Esses números deixam claro a velocidade em que a computação  móvel 
está crescendo no Brasil, criando oportunidades de um novo mercado 
não muito explorado em terras brasileiras.
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 1.1 Objetivos

Este trabalho visa estudar e aplicar soluções de realidade 
aumentada em computação móvel.

 1.1.1 Objetivo Geral

O objetivo é estudar a plataforma iOS e a partir das ferramentas 
de desenvolvimento para a plataforma da Apple, desenvolver um 
aplicativo que mostra pro usuário através da câmera do aparelho, 
localizações de interesse.

1.1.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos deste trabalho que podem ser listados 
são:

1. Estudar a plataforma de desenvolvimento para iOS;
2. Explorar as capacidades e limitações dos aparelhos com iOS;
3. Estudar a teoria de pontos geográficos;
4. Estudar a teoria da realidade aumentada;
5. Definir os requisitos para a aplicação a ser implementada;
6. Desenvolver uma aplicação  que utiliza os recursos do aparelho 

para obter pontos de interesse através de GPS e a câmera do aparelho.
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2 COMPUTAÇÃO MÓVEL

Diversas são as tecnologias e paradigmas que possibilitam que o 
projeto desenvolvido nesse Trabalho de Conclusão de Curso seja 
possível. Entre elas, destacam-se a Computação Móvel, os Ambientes ou 
Dispositivos Móveis e a Realidade Aumentada. No presente capítulo, 
são apresentados o  paradigma de computação móvel e os principais 
dispositivos móveis. No próximo capítulo, a realidade aumentada é 
discutida em maiores detalhes.

Os avanços nas tecnologias de dispositivos de computação 
portátil e de interfaces de comunicação sem fio, além do aumento da 
capacidade de processamento e armazenamento  dos dispositivos móveis, 
possibilitaram o surgimento do paradigma que se convencionou chamar 
de computação móvel (ROCHA; TOLEDO, 2007), (KNAESEL, 2007). 
A computação móvel é um paradigma computacional no qual os 
usuários têm acesso à infraestrutura de redes sem fio, desconsiderando 
sua localização física (BORGES, 2006), ou seja, o usuário acessa 
serviços independentemente de sua localização.  O paradigma 
computação móvel também pode ser chamado de computação  ubíqua ou 
computação nômade (MATEUS; LOUREIRO, 2004).

As características e definições para computação móvel 
apresentadas acima revelam algumas de suas propriedades. Essas 
propriedades, apresentadas abaixo, são intimamente ligadas e devem ser 
levadas em consideração durante o desenvolvimento de sistemas para 
esse paradigma (ROSSETTO, 2007):

a) Comunicação sem  fio: a troca de mensagens entre dois pontos 
ou dispositivos é feita através de uma rede sem fio ou wireless.

b) Mobilidade: o usuário pode mudar de localização enquanto 
conectado a uma rede. Essa característica faz com que algumas 
informações normalmente fixas, como endereço  de servidores, precisem 
ser dinâmicas, através do fornecimento de um mecanismo que detecte 
qual servidor utilizar dependendo da localização do usuário.

c) Portabilidade: nesse caso, a portabilidade se refere à 
capacidade de portar um dispositivo  com capacidade de computação. 
Esse dispositivo deve ser  de pequenas dimensões, leve e com certo 
tempo de autonomia de energia. Ou seja, o  dispositivo  deve reunir, de 
forma compacta, recursos de modo que ele possa ser facilmente movido 
de lugar sem necessidade de usar componentes múltiplos como monitor, 
teclado e mouse. 

Mateus e Loureiro (2004) citam como uma importante 
característica do paradigma de computação móvel a interação entre as 
diversas áreas da computação e até mesmo do conhecimento humano. 
Para os autores citados, isso  se deve ao fato de que o planejamento de 
diversos componentes, tanto de hardware como de software, é feito 
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levando em consideração as particularidades do paradigma. Por 
exemplo, o projeto de um circuito integrado deve levar em conta o 
consumo de energia, aplicativos devem considerar capacidade limitada 
de memória e processamento, entre outros (MATEUS, LOUREIRO, 
2004). Mascolo  (2010), também ressalta essa questão de a computação 
móvel estar atraindo atenção  de outras áreas, citando como exemplos 
profissionais da psicologia comportamental e da saúde, os quais estão 
interessados no potencial de se ter um dispositivo  constantemente 
próximo ao paciente.

2.1 Dispositivos Móveis

O acesso  aos serviços e aplicações de computação móvel, em 
qualquer hora ou lugar, é feito através de dispositivos chamados de 
móveis, como os celulares. Esses dispositivos podem ser divididos em 
grandes grupos ou categorias, como notebooks, celulares e PDAs 
(Personal Digital Assistants ou Assistente Pessoal Digital). 

Segundo  Borges (2006), diversas são as características dos 
dispositivos móveis que podem limitar a execução de aplicações, 
conforme os requisitos necessários para sua execução:

• Instabilidade da rede sem fio
Este tipo de rede está sujeita a interferência de fatores externos do 

meio ambiente ou atmosférico (por exemplo, chuva e/ou tempestade 
eletromagnética) em seus canais de comunicação;

• Baixa largura de banda da rede sem fio
Mascolo (2010) aponta que apesar de o download e streaming de 

vídeo e áudio serem populares, ainda hoje a infraestrutura da rede 
celular é grandemente exigida.

• Pouca capacidade de armazenamento de dados
• Baixo poder de processamento da CPU
• Dispositivos de entrada e saída pequenos (por exemplo, 

tela e teclado)
• Dependência do tempo de vida da bateria.

No quesito energia, Mascolo (2010) cita que a bateria dos smart 
phones mais recentes não  dura mais do que doze horas sem recarregar, 
se estiver continuamente ligado à rede.

Para Mascolo (2010), baixa latência e alta ‘responsividade’, 
facilidade de uso e conectividade sempre disponível são requisitos 
implícitos para os usuários. Além desses requisitos, o autor também lista 
alguns desafios enfrentados pelos dispositivos móveis. Além da questão 
de baixa largura de banda e dependência de tempo de vida da bateria já 
citados por Borges (2006), aponta também os seguintes desafios 
(MARCOLO, 2010):
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• Interface de usuário 
Além do desenvolvimento de aplicações específicas para os 

dispositivos móveis, é necessário  se considerar que virtualmente 
qualquer serviço oferecido  na Internet  provavelmente vai ser acessado 
através de um dispositivo móvel.

• Segurança e privacidade 
Quanto mais aplicações e negócios são desenvolvidos 

considerando os dispositivos móveis, maior a probabilidade de que o 
interesse de criminosos também cresça. Além disso, os dispositivos 
móveis podem ser roubados e alterados mais facilmente que desktops e 
servidores.

• Integração e padronização
Para o autor citado (MARCOLO, 2010), há várias forças tentando 

obter monopólio  no mercado de serviços móveis, porém o interessante 
seria que algum tipo de solução de mercado  aberta dominasse, 
trabalhando os desafios de padronização, heterogeneidade e 
interconexão.

Mascolo (2010) aponta ainda que as limitações dos atuais 
dispositivos estão impactando na forma como esses dispositivos são 
utilizados.  Por exemplo, muitos usuários percorrem rapidamente os 
emails ao invés de lê-los atenciosamente, além de produzir respostas 
bem curtas. 
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2.1.1 Principais exemplos de dispositivos móveis

O presente trabalho concentra-se no uso da realidade aumentada 
em dispositivos móveis, de modo geral os conhecidos como handhelds. 
Eles são um tipo  de computador de bolso, normalmente equipados com 
uma pequena tela sensível ao toque ou então um teclado  em miniatura. 
Essa seção não pretende esgotar a lista desses dispositivos, mas 
apresentar os principais exemplos.

a) PDA (Personal Digital Assistant ou Assistente Digital Pessoal)

Os PDAs combinam elementos de computação, telefone/fax, 
Internet  e rede no mesmo aparelho. Normalmente é utilizada uma caneta 
específica para interagir com o aparelho, ao  invés de teclado ou ponta 
dos dedos. Segundo Papagiannakis, Sing e Thalmann (2010), os PDAs 
eram os principais dispositivos para pesquisa de realidade aumentada até 
o advento dos smartphones.

b) Smartphones

Segundo  Papagiannakis, Sing e Thalmann (2010), os smartphones 
(ou, literalmente ‘telefones inteligentes’), são  a categoria de dispositivos 
móveis mais utilizadas atualmente. Eles têm todas as características de 
um celular moderno, combinadas com capacidades de PDAs e, portanto, 
aplicações para processamento de dados e conectividade podem ser 
instaladas nesses dispositivos. 

Para Want  (2010), até o  ano de 2015, o mercado de celulares, na 
categoria smartphones, pode expandir a 700 milhões de unidades, 
impactando nas expectativas de o que um celular mediano deve ser 
capaz de fazer. Want (2010) destaca também que um desenvolvimento 
importante para as tecnologias de smartphones é o  relacionado à como 
integrar aspectos do que tradicionalmente tem sido  pesquisa da 
computação pervasiva, como serviços baseados na localização do 
usuário, aplicações sensíveis ao contexto, entre outras.

Dentro os diversos smartphones existentes no mercado, o  iPhone 
é o utilizado no presente trabalho. O iPhone é o smartphone produzido 
pela empresa Apple. De acordo com Laugesen e Yuan (2010), nos 
primeiros meses de seu lançamento, em julho de 2007 a dezembro de 
2009, a Apple vendeu mais de 42 milhões de unidades do iPhone, 
atingindo um representação  no mercado que variou de 4% em julho de 
2007 a 30% em setembro de 2009. Segundo o último relatório fiscal 
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lançado pela Apple, em 18 de janeiro  de 2011, foram vendidas 16,4 
milhões de iPhones no  primeiro bimestre fiscal de 2011, representando 
um aumento de 86% em relação ao mesmo período no ano anterior 
(APPLE, 2011).

Para Want  (2010), o touch screen, juntamente com o software de 
navegação do Iphone, incluindo a possibilidade de se fazer zoom na tela 
usando dois dedos (indicador e polegar), provê tal nível de intuitividade 
que deixa para trás modelos anteriores de smartphones.

De modo geral, o lançamento do iPhone como produto é 
considerado tão acertado, que Laugsen  e Yuan  (2010) desenvolveram 
um modelo  teórico de sucesso baseado  nele. O modelo desenvolvido foi 
então provado, utilizando-se o próprio caso do iPhone.

c) Tablet-PC

Um tablet-PC (tablet personal computer) é um tipo de notebook 
que pode ser operado pelas pontas dos dedos ou através do uso  de uma 
caneta especial, provendo assim um modo mais conveniente de 
interação. O termo tablet-PC designa, de modo geral, qualquer 
computador nesse formato tablet (literalmente, ‘achatado’) ou prancheta. 
Exemplos de tablets incluem o iPad, o  Samsung Galaxy Tab, o 
BlackBerry Playbook e muitos outros.

2.2 Software Para Dispositivos Móveis

Além do hardware diferenciado, os dispositivos móveis também 
contam com versões específicas de sistemas operacionais (SO) e 
aplicativos. Como acontece com o mercado de desktops, algumas 
soluções tem código aberto e outras não.

Com relação a SOs, considerando os smartphones que são  os 
dispositivos móveis mais comuns, têm-se três principais sistemas 
operacionais:

1) Symbian Operating System
Esse é o sistema operacional e plataforma de desenvolvimento de 

software mantido pela Nokia. Ele não  é totalmente código aberto, 
segundo informações constantes do site do fabricante, apenas parceiros 
de desenvolvimento têm acesso ao código (NOKIA, 2011).

2) iPhone OS (iOS)
Este é o sistema operacional de propriedade da Apple, 

desenvolvido para o iPhone e que atualmente vêm sendo utilizado em 
outros produtos da Apple, como o Apple TV e o Ipad. O código fonte 
não é aberto.
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3) Android
O sistema operacional Android é baseado no kernel Linux e 

inicialmente era de propriedade da empresa de mesmo nome, porém foi 
adquirido pela Google. O Android está disponível como projeto de 
software livre de código aberto através da licença Apache.

Para desenvolver aplicativos que sejam executáveis nessas 
plataformas, têm-se os kits de desenvolvimento de aplicativos ou SDKs 
(Software Development Kits), disponibilizados pelos detentores dos 
sistemas operacionais. Tanto a Apple (APPLE, 2011), como o Google 
(ANDROID, 2011) e a Nokia (NOKIA, 2011) disponibilizam esses kits 
para download em seus respectivos sites.

Além do  desenvolvimento tecnológico, em termos de hardware, 
dos dispositivos móveis, sistemas operacionais e kits de 
desenvolvimento, há também que se considerar o modelo de distribuição 
de aplicativos que vem sendo adotado. Nesse modelo, que segundo 
Marcolo (2010) veio para ficar, não há apenas o envolvimento dos 
provedores de serviços e dos produtores dos aparelhos. Tanto a Apple, 
através da Apple Store1, como o Google através do Android Market 2, e a 
Nokia com o  Ovi Store3, por exemplo, disponibilizam uma loja de 
aplicativos online no qual os desenvolvedores podem ser os próprios 
usuários. Os aplicativos desenvolvidos usando os SDKs fornecidos 
podem ser disponibilizados nessas lojas online, desde que atendam as 
políticas de disponibilização e desenvolvimento de cada um dos 
fabricantes, o que pode incluir pagamento de taxas ou não.

2.3 Sumário

Pode-se perceber pelo que foi apresentado nesse capítulo, que os 
smartphones são  os dispositivos móveis bastante promissores no campo 
de desenvolvimento  de software para computação móvel. Eles são 
dispositivos continuamente conectados que permitem tanto o uso de 
serviços mais tradicionais como ouvir música e enviar emails, como 
também o de serviços dependentes de contexto e localização, como 
mapas customizáveis e serviços de guias. Essa característica é bastante 
importante para o assunto  a ser discutido no próximo capítulo, o  da 
Realidade Aumentada.
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3 REALIDADE AUMENTADA

Segundo Kirner e Kori (2006), diversas são as possíveis 
definições para realidade aumentada (RA). No presente trabalho 
apresentamos algumas dessas definições, englobando as principais 
características:

1) Realidade aumentada é o  enriquecimento do ambiente real com 
objetos virtuais, usando  algum dispositivo tecnológico, funcionando em 
tempo real (KIRNER; KORI, 2006). 

2) É uma melhoria do mundo  real com textos, imagens e objetos 
virtuais, gerados por computador (INSLEY, 2003, apud KIRNER; 
KORI, 2006);

Diferentemente da realidade virtual, que 
transporta o usuário para o ambiente virtual,  a 
realidade aumentada mantém o usuário no seu 
ambiente físico e transporta o ambiente virtual 
para o espaço do usuário, permitindo a interação 
com o mundo virtual,  de maneira mais natural e 
sem necessidade de treinamento ou adaptação 
(KIRNER; KORI, 2006, p. 23). 

Das definições acima, destaca-se uma condição essencial para o 
funcionamento de um sistema de realidade aumentada: funcionamento 
em tempo real. 

Azuma (1997) resumiu o conceito da RA em três características 
básicas: 

- Combina real e virtual
- Interativo em tempo real
- Registrado em 3D
Essas características básicas são  apoiadas pela literatura mais 

recente, como em Papagiannakis, Singh e Thalmann (2008), van 
Krevelen e Poelman (2010), CARMIGNIANI et al. (2011).

Para Van Krevelan e Poelman (2010), CARMIGNIANI et  al. 
(2011), a remoção  de objetos do mundo real, substituindo-os por objetos 
virtuais, paradigma conhecido como realidade mediada ou diminuída, 
também é considerado realidade aumentada.

Segundo  CARMIGNIANI et  al. (2011), a RA tem como objetivo 
simplificar a vida do usuário  trazendo informação virtual para o seu 
arredor imediato e também para qualquer visualização indireta do 
mundo real, como stream  de vídeo em tempo real. Dessa forma, a RA 
aumenta a percepção e interação do usuário com o mundo real.

Van Krevelan  e Poelman (2010), CARMIGNIANI et  al. (2011), 
ressaltam ainda que essas características não restringem a realidade 
aumentada a um determinado display, como os head-mounted displays 
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(HMD), que são uma espécie de monitor montado na cabeça do usuário, 
como um capacete, mostrando as imagens à frente do olho.  Também 
não restringem a um sentido, como a visão, pois pode potencialmente 
ser aplicada a todos os sentidos, incluindo audição, toque e cheiro. 
CARMIGNIANI et al.  (2011) citam  ainda que a RA poderia ser usada 
não só para aumentar um sentido qualquer do usuário, mas também para 
substituir um sentido faltante, como a visão. Nesse caso, a visão  de 
pessoas cegas ou com visão diminuída poderia ser substituída ou 
aumentada através do uso de pistas ou sinalizações auditivas e a de 
usuários surdos através do uso de pistas ou sinalizações visuais.

Figura. 1 Head mounted display (REITMAYR; SCHMALSTIEG, 2003 
apud CARMIGNIANI et al.  2011)

Com relação à interface de acesso  do usuário, a interface que ele 
usa no ambiente real é adaptada para visualizar e manipular os objetos 
virtuais colocados no seu espaço. Segundo Tavares (2009), normalmente 
é utilizado um padrão de desenho  capturado por uma câmera, e o objeto 
virtual é projetado sobre esse padrão, sendo exibido em um display de 
saída, como um monitor.

CARMIGNIANI et al. (2011) ressaltam que a criação de técnicas 
apropriadas para interação intuitiva entre o usuário e o conteúdo  virtual 
da RA é um aspecto importante e que há quatro modos principais de 
interação com aplicações de RA:

1) Interfaces de RA tangíveis
Suportam a interação direta com o  mundo real através da exploração do 
uso de ferramentas e objetos físicos reais. Billinghurst, Kato e Poupyrev 
(2008) explicam que nesse tipo  de interface (a) cada objeto virtual é 
registrado a um objeto físico  e (b) o usuário interage com o objeto 

21



virtual através da manipulação do correspondente objeto físico 
(tangível). Como exemplo desse tipo de interface está o aplicativo 
VOMAR (Kato  et al. 2000, apud CARMIGNIANI et  al. 2011), o qual 
possibilita que uma pessoa possa selecionar e rearranjar a mobília em 
um aplicativo de design, através do uso de uma pinça física (ver Figura 
2).

2) Interfaces de RA colaborativas
Esse tipo de interface inclui o uso de displays múltiplos para dar 

suporte à atividades remotas. No compartilhamento remoto, a RA pode 
integrar sem esforço múltiplos dispositivos em múltiplas localizações 
para melhorar teleconferências, por exemplo  (CARMIGNIANI et al. 
2011).

3) Interfaces de RA híbridas
Combinam interfaces diferentes, mas complementares, assim 

como a possibilidade de interagir através de um conjunto  de dispositivos 
de interação, provendo uma plataforma para interações diárias e não 
planejadas, nas quais não se sabe de antemão que tipo de display de 
interação ou dispositivo vai ser utilizado (CARMIGNIANI et al. 2011).

4) Interfaces multimodais
Combinam objetos reais como entrada com as ocorrências 

naturais de linguagem e comportamento, tais como fala, toque, gestos 
das mãos ou olhar (CARMIGNIANI et al. 2011).
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Figura 2. Interface VOMAR, adaptado de Billinghurst, Kato e 
Poupyrev (2008).
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Com relação à classificação dos sistemas de realidade aumentada, 
eles podem ser classificados em duas categorias (TAVARES, 2009):

- Imersiva ou de visão direta:
Nesse caso, o usuário vê o mundo misturado olhando  diretamente 

para o mundo  real. Isso é possível através do uso de equipamentos 
especiais, como os head-mounted displays, apresentados anteriormente.

 - Não-Imersiva ou de visão indireta
O usuário vê o mundo misturado olhando para alguma tela de 

saída, ao invés de olhar para o real padrão. O usuário manipula o real 
padrão, a tela captura imagens da cena real e exibe a cena junto  com os 
objetos virtuais.

Na próxima seção, apresenta-se o uso de dispositivos móveis para 
popularizar o uso da realidade aumentada.

3.1 Dispositivos Móveis e a Realidade Aumentada

Diversos são os dispositivos móveis que podem dar suporte a 
sistemas de realidade aumentada, como os PDAs, tablet-PCs e smart 
phones, apresentados na seção 2.1.1  – Dispositivos Móveis. Um termo 
bastante utilizado na literatura é o termo Handheld Augmented Reality 
ou Realidade Aumentada em handhelds, representando de modo 
genérico o uso da realidade aumentada em dispositivos que o usuário 
carrega na mão, como os celulares. No presente trabalho, é dada atenção 
aos smart phones. Para Klein  e Murray (2010), os modernos telefones 
celulares, com câmeras, são  uma plataforma promissora para o uso de 
realidade aumentada, pois seus recursos computacionais vêem 
crescendo, tornando-os cada vez mais apropriados para tarefas de 
rastreamento visual, embora ainda apresentem desafios. Entre esses 
desafios estão  campo  visual limitado, tempo de exposição longo, 
resultando em um significativo efeito de motion blur ou efeito borrado 
na imagem adquirida (KLEIN; MURRAY, 2010).  

CARMIGNIANI et  al. (2011) também cita que o crescimento  da 
tecnologia de smart phones e outras como o  iPad está fazendo  com que 
se possa esperar que configurações mais complexas de computação 
móvel, que requerem alto  poder de processamento e grande quantidade 
de memória RAM e são geralmente configuradas através do  uso de 
laptops, possam ser substituídos por um sistema mais leve e com melhor 
visual, como um smart phone.
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3.2 Aplicações da Realidade Aumentada

Papagiannakis, Sing e Thalmann (2010), definem um sistema de 
realidade aumentada para dispositivos móveis como o sistema que tem 
as seguintes características:

1) Combina objetos virtuais e reais em um ambiente real;
2) É executado em tempo real e em modo móvel;
3) Alinha os objetos reais com os objetos virtuais;
4) O aumento virtual se baseia em objetos tridimensionais 

dinâmicos (por exemplo, interativos, deformáveis).

Os autores (PAPAGIANNAKIS; SING; THALMANN, 2010) 
salientam ainda que para que o sistema seja considerado de sucesso, ele 
deve possibilitar que o  usuário se concentre no uso do sistema ao invés 
do equipamento computacional em si.

CARMIGNIANI et al. (2011) corroboram essa idéia de sucesso 
de um sistema móvel de RA, salientando ainda que esse modelo  de 
sucesso sugere a necessidade de dispositivos leves, que possam ser 
‘vestidos’ ou dispositivos móveis que estão na moda.

Diversas são  as áreas que podem se beneficiar dessa parceria 
tecnológica, incluindo entretenimento, educação e saúde. Nassar e 
Meawad (2010), por exemplo, investigam as possíveis técnicas para 
construção de uma solução confiável, escalável e de custo gerenciável 
para um guia de exibição em ambientes fechados como museus e centros 
de exposição, utilizando  o iPhone. Esses ambientes são ricos em 
informação  e podem variar bastante em sua configuração, além de não 
serem necessariamente ligados a um local em específico (uma exibição 
de arte, por exemplo, pode mudar de local).  A solução de 
desenvolvimento adotada por Nassar e Meawad (2010) foi baseada em 
marcadores, utilizando-se uma arquitetura cliente-servidor. Basicamente 
o usuário aponta o dispositivo  móvel para o objeto, capturando o 
marcador e enviando o ID desse marcador para uma base de dados no 
servidor. A Figura 3 exemplifica um cenário de uso da arquitetura em 
funcionamento.
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Figura 3 - Arquitetura do Sistema de Guia de Exposições, adaptado de 
Nassar e Meawad (2010).

Na área de educação, entretenimento e cultura, há aplicações de 
sistemas de RA utilizados para a reconstrução virtual de ruínas antigas. 
Huang, Liu e Wang (2009) utilizam a RA para fornecer aos visitantes 
das ruínas do ponto histórico Yanmingyuan, um resort  imperial da 
China, uma experiência visual com a reconstrução digital do  resort, 
como pode ser visto na Figura 4. 

Outra área em que o uso de RA em dispositivos móveis é 
aplicável é a de conteúdo georreferenciado. De acordo com Alessandro, 
Dünser, Schmalstieg (2010), como os celulares modernos estão 
começando  a integrar uma variedade de sensores, tais como GPS 
(Global Positioning System  ou Sistema de Posicionamento Global), 
bússola digital e acelerômetros, eles estão se tornando uma plataforma 
viável para aplicações de RA baseados em localização.  Os citados 
autores destacam que nesse caso a RA é limitada ao campo de visão da 
câmera, que seria tipicamente 60° nos celulares, além de ser restrita à 
visão em primeira pessoa do usuário. Como a informação espacial se 
encontra em torno do usuário, num ângulo de 360°, poderia haver 
informação  fora do campo de visão, não  sendo exibida na visualização 
da RA.
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Figura 4. (A) Ruínas no mundo real. (B) Reconstrução das ruínas 
utilizando RA. Adaptado de Huang, Liu e Wang (2009).
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Para resolver esse problema de apresentar a informação em 
contexto, tipicamente três abordagens podem ser utilizadas 
(ALESSANDRO; DÜNSER; SCHMALSTIEG, 2010):

a) Visão  Geral + Detalhamento: nessa abordagem  o foco e o 
contexto  espacial são separados, fornecendo duas 
visualizações distintas;

b) Foco + Contexto: agrega tanto  o foco quanto o contexto  em 
uma única visualização, otimizando o uso  da tela através de 
distorções;

c) Ampliação  (zooming): separa o foco e o contexto 
temporariamente, permitindo que o usuário possa ampliar ou 
mover a visualização 

Alessandro, Dünser e Schmalstieg (2010) propõem um  navegador 
para realidade aumentada que ao invés de usar a separação espacial 
normalmente utilizada na abordagem Visão  Geral + Detalhamento, por 
uma abordagem de separação temporal. 

Figura 5 – Interfaces de ampliação egocêntrica e exocêntrica, adaptado 
de Alessandro, Dünser, Schmalstieg (2010).

Na proposta apresentada na Figura 5, os autores separaram a 
visualização espacial em duas visões, uma centrada na visão em 
primeira pessoa do usuário  e outra na sua localização. A ampliação é 
feita utilizando-se o botão  de ampliação da câmera e a visão apresentada 
depende da movimentação da mesma. No caso  da exocêntrica, o usuário 
está mirando a câmera para a posição desejada, da qual ele quer obter 
informações. Para mudar para a egocêntrica, ele inclina a câmera para 
visualizar a imagem, não mais preocupado  com apontar a câmera para o 
objeto, para captura (visão em primeira pessoa).

Além dos exemplos aqui apresentados, que variam da 
comunidade científica e acadêmica à comercial, como a Apple 
disponibiliza seu kit  de desenvolvimento de aplicativos, com milhares 
de desenvolvedores ao redor do  mundo utilizando-o, há diversos 
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softwares disponíveis para iPhone, que em menor ou maior grau 
utilizam a realidade aumentada. Esses softwares servem a propósitos 
diversos, incluindo ‘experimentar’ óculos em uma loja virtual 
(FISCHMANN, 2011) até softwares para auxiliar na direção de 
veículos4. Esses aplicativos são disponibilizados pela própria fabricante, 
desde que atendam determinados critérios, numa central de aplicativos 
para download pelo usuário, que pode pagar ou não pelo aplicativo, 
dependendo se o desenvolvedor decidiu por distribuí-lo gratuitamente 
ou não.

Conforme CARMIGNIANI et  al. (2011), há muitas classes de 
aplicações de RA, tais como visualização médica, entretenimento, 
propaganda, manutenção  e reparo, planejamento  de caminhos para 
robôs, etc. Portanto, com os exemplos apresentados nessa seção, não se 
pretendeu esgotar a lista de aplicações existentes, mas apenas  apresentar 
algumas para  melhor ambientação do presente trabalho.

3.2 Sumário

No presente capítulo pode-se perceber que o desenvolvimento da 
realidade aumentada em dispositivos móveis ganha novos contornos 
com o crescente avanço dos smartphones.  Aparelhos como o iPhone da 
Apple, com um  modelo de distribuição de aplicativos bastante 
acessível, possibilitam que softwares desenvolvidos sejam testados em 
larga escala, além de possuírem as características técnicas necessárias 
(como não  terem interfaces limitadas a mouse e teclado), e serem 
altamente difundidos.
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4 VISUALIZADOR MÓVEL DE PONTOS DE INTERESSE EM 
REALIDADE AUMENTADA

O crescimento constante do mercado móvel foi um grande 
motivador para a escolha desse trabalho. Acreditamos que é uma questão 
de tempo até computadores como conhecemos hoje passem a ser 
utilizados apenas para trabalhos pesados e os aparelhos móveis 
dominem o mercado.

A realidade aumentada é um passo natural nesse novo mercado, 
sendo que a usabilidade é fundamental em um aparelho pequeno e de 
uso rápido. Unindo o  contexto do mundo real dentro  dos dados virtuais 
de um aplicativo é o caso perfeito para demonstrar que a tecnologia está 
cada vez mais próxima da realidade humana.

Como Florianópolis é uma cidade com forte turismo, concluímos 
que a união da tecnologia de realidade aumentada somada com o sistema 
de pontos de interesse utilizando geo localização é um bom foco para o 
trabalho sendo que futuramente ele pode ser evoluído para se tornar um 
sistema mais robusto e comercial.

5 AMBIENTE E RESULTADOS EXPERIMENTAIS

5.1 Ambiente de Desenvolvimento

O ambiente de desenvolvimento para aplicativos iOS funciona 
apenas no sistema operacional de computadores de Apple chamado Mac 
OS X. Sua IDE se chama Xcode, sua API é o  Cocoa Touch. e sua  
linguagem de programação pode ser em C, C++, Objective-C e 
Objective-C++. 

5.1.1 Mac OSX

O Mac OS X é uma série de sistemas operacionais proprietários 
da Apple. O Mac OS X tem como sua base um sistema operacional de 
código aberto compatível com as normas POSIX chamado Darwin, que 
é desenvolvido pela Apple utilizando código derivado da NeXTSTEP e 
BSD, entre outros (WIKIPEDIA, 2011), e é distribuído sob a licença 
Apple Public Source License5 reconhecida pela Open Source Initiative6. 
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Atualmente todos computadores comprados da Apple vem com uma 
versão do Mac OS X instalada por padrão.

5.1.2 Xcode

O Xcode é a IDE utilizada para o desenvolvimento de aplicações 
para iOS. Além da sua utilização para a criação de aplicações nativas 
para iOS e Mac OS X com as linguagens Objective-C, Objective-C++, 
C e C++, o Xcode suporta o desenvolvimento  em outras linguagens  
como Java, AppleScript, Python e Ruby.

Seu download gratuito é feito  pela Mac App Store7. Junto com o 
instalador do Xcode, todas as dependências de desenvolvimentos são 
adicionadas em seu sistema operacional, como o compilador clang e 
ferramenta de controle de versionamento de código git.

Figura 6. Xcode 4.1.1 na Mac App Store
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Figura 7. Interface do Xcode

5.1.3 Objective-C

Objective-C é uma camada em cima da linguagem C, um 
superset, ou seja, qualquer operação feita em  C funciona sem restrições 
dentro de Objective-C.

As sintaxes para chamadas não  orientadas a objetos são idênticas 
à C, porém quando existe chamadas com orientação  a objeto essas 
mensagens seguem um padrão derivado da linguagem Smalltalk.

5.1.4 Cocoa Touch

Cocoa Touch é o  nome da API para criação de programas que 
rodam em  aparelhos com iOS. Toda interface com chamadas de funções 
do aparelho, tais como, GPS, câmera, acelerômetro, tela sensível ao 
toque, etc, são feitas através desta API.
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5.1.5 iOS Simulator 

Dentro do pacote de instalação do Xcode, está o  iOS Simulator. 
Essa aplicação do  Mac OS X é um simulador de aparelhos com iOS. 
Sendo um simulador ele não  roda o código nativo de um aparelho iOS e 
sim uma versão para Mac OS X que simula o ambiente dos sistemas 
móveis. A vantagem de usar uma abordagem de simulação ao invés de 
emulação é a performance do simulador, sendo que não é necessário 
rodar todo um sistema emulado, e sim um código nativo. A maior 
desvantagem é que pode existir diferenças entre um código nativo e um 
simulado, sendo que são dois binários diferentes.

5.2 Implementação

A implementação foi realizada na linguagem Objective-C, compilada 
para a plataforma iOS e executada em dispositivos iPhone 4 com 
firmware nas versões 4.3 e 5.0.

5.2.1 Framework ARKit

Foi tomado como base da implementação o framework opensource 
ARKit8 que provê uma API para apresentação de pontos de interesse 
(POI) sobre a imagem capturada da câmera em tempo real.

5.2.2 Seleção de Pontos de Interesse

A seleção de POIs é feita utilizando o serviço web oferecido pela 
empresa Foursquare, que permite listar latitude e longitude de 
estabelecimentos próximos a um ponto geográfico arbitrário, nesse caso 
a localização atual do usuário que é informada pela API CoreLocation 
do SDK.

5.2.3 Transformação das Coordenadas Geográficas

O framework ARKit implementa o algoritmo de transformação de 
pontos geográficos de latitude e longitude com relação à posição e 
orientação do aparelho no sistema de coordenadas para exibição sobre a 
imagem da câmera na tela do aparelho.
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Essa transformação é feita utilizando regras de trigonometria. De forma 
simplificada, a Figura 8 apresenta o conceito matemático envolvido.

Figura 8. Ângulo entre dois pontos com relação a duas retas paralelas 
(Norte) 

O ponto (x0, y0) representa a posição geográfica atual do iPhone, e o 
ponto (x1, y1) a posição geográfica do POI. Como a distância entre o 
iPhone e o POI é muito menor do que a distância entre o iPhone e o pólo 
Norte, para todos os efeitos pode ser assumido que as linhas que 
conectam o pólo Norte com o ponto (x0, y0) e com o ponto (x1, y1) são 
paralelas. Dessa forma, a linha que une os pontos (x0, y0) e (x1, y1) e 
faz intersecção com as paralelas possui ângulos idênticos ß, ângulo esse 
que pode ser calculado pela função arco tangente da distância entre os 
pontos no plano cartesiano.
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5.3 Resultados Experimentais

A aplicação exibiu corretamente a posição dos POIs recebidos da lista de 
estabelecimentos próximos à posição do usuário sobre a imagem da 
câmera do aparelho quando em orientação vertical (retrato) e em local 
com boa recepção da bússola interna (sem interferências magnéticas).

Figura 9. Captura de tela do aparelho, exibindo imagem da câmera e 
localização do ponto de interesse próximo 

Foi encontrado problema de posicionamento nos pontos quando o 
usuário gira o aparelho horizontalmente, devido à precisão da bússola 
que apresenta um desvio variável na direção apontada como norte 
verdadeiro conforme a rotação realizada, interferindo assim no cálculo 
de transformação das coordenadas geográficas e causando imprecisão na 
posição do nome do ponto de interesse na tela.

35



6 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

A finalidade do trabalho foi desenvolver uma solução prática para 
utilização  de realidade aumentada no sistema operacional iOS. Durante 
o levantamento de informações foi possível identificar um grande 
número de possibilidades ao combinar um aparelho móvel com o 
conceito de realidade aumentada.

Algumas dificuldades foram encontradas, e muitas vezes sendo 
uma limitação do próprio hardware, como em nosso caso a falta de 
precisão da bússola do iPhone sendo que se trata de um trabalho focado 
em geo-localização, porém mesmo com essas limitações é possível 
desenvolver soluções práticas e inovadoras.

A interação do usuário com um aplicativo através da realidade 
aumentada está mudando a forma de como as pessoas conseguem ver o 
mundo, pois aplicações que se utilizam da realidade dão ao usuário uma 
forma muito mais intuitiva do que um cenário completamente virtual.

É possível continuar o desenvolvimento deste trabalho 
melhorando sua técnica de posição de pontos de interesse, utilizando 
sistemas mais avançados e precisos do aparelho como seu giroscópio e 
funções matemáticas de filtro de ruído  como filtros Wiener ou Kalman. 
Nesse trabalho foi utilizado uma base da empresa Foursquare para 
popular os dados, mas é possível mudar para qualquer outra fonte com 
facilidade, tornando possível a criação  de aplicativos guias para 
qualquer necessidade.

Apesar da ainda relativamente pouca bibliografia disponível 
sobre implementações específicas na área, já existem diversos 
frameworks - comerciais e gratuitos em diferentes níveis de maturidade 
- que podem servir de base para a implementação de soluções que 
desejam utilizar diversas das diferentes formas de realidade aumentada.

As possibilidades para um projeto  como o que foi implementado 
aqui são grandes, pois um aplicativo guia que mostra ao usuário  o que 
existe perto dele pode ser utilizado de diversas formas, como um mapa 
virtual de uma universidade como a UFSC, por exemplo, que poderia 
ajudar usuários que precisam saber onde encontrar determinados centros 
de forma muito mais fácil.
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APÊNDICES

Código fonte da implementação deste trabalho.

MainViewController.h

#import "LocationDataSource.h"
#import "ARViewController.h"
#import "ARKit.h"

@interface MainViewController : UIViewController 
<LocationDataSourceDelegate, ARLocationDelegate>

@property (nonatomic, retain) ARViewController 
*cameraViewController;

@end

MainViewController.m

#import "MainViewController.h"
#import "Venue.h"

@interface MainViewController()

- (void)setCenterForView:(UIView *)view;

@property (nonatomic, retain) NSArray *venues;
@property (nonatomic, retain) UIView *loadingView;
@property (nonatomic, retain) UIButton *openARButton;

@end

@implementation MainViewController

@synthesize cameraViewController = _cameraViewController;
@synthesize venues = _venues;
@synthesize loadingView = _loadingView;
@synthesize openARButton = _openARButton;

- (id)init {
    self = [super init];
    if (self) {
        LocationDataSource *locationDataSource = 
[[LocationDataSource alloc] init];
        locationDataSource.delegate = self;
        [locationDataSource fetchNearbyLocations];
    }
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    return self;
}

#pragma mark - Memory Management 

- (void)dealloc {
    [_openARButton release];
    [_loadingView release];
    [_cameraViewController release];
    [_venues release];
    
    [super dealloc];
}

#pragma mark - View lifecycle

- (void)viewDidLoad {
    [super viewDidLoad];
    self.title = @"Realidade Aumentada";
    self.navigationController.navigationBar.barStyle = 
UIBarStyleBlackOpaque;
    self.view.backgroundColor = [UIColor 
viewFlipsideBackgroundColor];
    
    _loadingView = [[UIView alloc] 
initWithFrame:CGRectMake((self.view.frame.size.width / 2) - 
100, 150, 200, 100)];
    self.loadingView.autoresizingMask = 
UIViewAutoresizingFlexibleTopMargin | 
UIViewAutoresizingFlexibleBottomMargin | 
UIViewAutoresizingFlexibleLeftMargin| 
UIViewAutoresizingFlexibleRightMargin;
    self.loadingView.backgroundColor = [UIColor clearColor];
    [self.view addSubview:self.loadingView];
    
    _openARButton = [[UIButton 
buttonWithType:UIButtonTypeRoundedRect] retain];
    self.openARButton.frame = CGRectMake(10, 190, 
self.view.frame.size.width - 20, 50);
    self.openARButton.autoresizingMask = 
UIViewAutoresizingFlexibleTopMargin | 
UIViewAutoresizingFlexibleBottomMargin | 
UIViewAutoresizingFlexibleLeftMargin| 
UIViewAutoresizingFlexibleRightMargin;

    [self.openARButton setTitle:@"Realidade Aumentada" 
forState:UIControlStateNormal];
    [self.openARButton addTarget:self action:@selector(openAR) 
forControlEvents:UIControlEventTouchUpInside];
    self.openARButton.alpha = 0.0;
    [self.view addSubview:self.openARButton];
    
    UIActivityIndicatorView *spinner = 
[[UIActivityIndicatorView alloc] 
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initWithActivityIndicatorStyle:UIActivityIndicatorViewStyleWhit
eLarge];
    [spinner startAnimating];
    spinner.frame = CGRectMake(75, 0, spinner.frame.size.width, 
spinner.frame.size.height);
    [self.loadingView addSubview:spinner];
    [spinner release];
    
    UILabel *loadingLabel = [[UILabel alloc] 
initWithFrame:CGRectMake(0, 70, 
self.loadingView.frame.size.width, 20)];
    loadingLabel.text = @"Encontrando localização";
    loadingLabel.backgroundColor = [UIColor clearColor];
    loadingLabel.textAlignment = UITextAlignmentCenter;
    loadingLabel.textColor = [UIColor whiteColor];
    [self.loadingView addSubview:loadingLabel];
    [loadingLabel release];
}

- (void)viewDidUnload {
    [super viewDidUnload];

}

- (BOOL)shouldAutorotateToInterfaceOrientation:
(UIInterfaceOrientation)interfaceOrientation {
    return interfaceOrientation == 
UIInterfaceOrientationPortrait;
}

#pragma mark - Internal Methods

- (void)openAR {
    if([ARKit deviceSupportsAR]){
        _cameraViewController = [[ARViewController alloc] 
initWithDelegate:self];
        [self.cameraViewController setModalTransitionStyle: 
UIModalTransitionStyleFlipHorizontal];
        [self 
presentModalViewController:self.cameraViewController 
animated:YES]; 
    }
    
}

- (void)setCenterForView:(UIView *)view {    
! CGRect newFrame = view.frame;
! newFrame.origin.x = round(newFrame.origin.x);
! newFrame.origin.y = round(newFrame.origin.y);
! view.frame = newFrame;
}
#pragma mark - LocationDataSourceDelegate
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- (void)locationDataSource:(LocationDataSource *)dataSource 
didReceiveVenuesList:(NSArray *)list {
    self.venues = list;
    
    [UIView beginAnimations:nil context:nil];
    [UIView setAnimationDuration:0.4];
   
    self.loadingView.alpha = 0.0;
    self.openARButton.alpha = 1.0;
    
    [UIView commitAnimations];
    
}

#pragma mark - ARLocationDelegate

-(NSMutableArray *)geoLocations {
    NSMutableArray *locationArray = [[NSMutableArray alloc] 
init];
    ARGeoCoordinate *tempCoordinate;
    CLLocation        *tempLocation;
    
    for (Venue *venue in self.venues) {
        tempLocation = [[CLLocation alloc] 
initWithLatitude:venue.latitude longitude:venue.longitude];
        tempCoordinate = [ARGeoCoordinate 
coordinateWithLocation:tempLocation locationTitle:venue.name];
        [locationArray addObject:tempCoordinate];
        [tempLocation release];
    }
    
    return [locationArray autorelease];
}

-(void) locationClicked:(ARGeoCoordinate *) coordinate {
    
}

@end

LocationManager.h

#import <CoreLocation/CoreLocation.h>

@protocol LocationManagerDelegate;
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@interface LocationManager : NSObject 
<CLLocationManagerDelegate>{
    id<LocationManagerDelegate> delegate;
    CLLocationManager *locationManager;
    CLLocation *currentLocation;
}

@property (nonatomic, assign) id<LocationManagerDelegate> 
delegate;
@property (nonatomic, assign) CLLocation *currentLocation;

- (void)startUpdatingLocation;

@end

@protocol LocationManagerDelegate <NSObject>

- (void)locationManager:(LocationManager *)manager 
didFindLocation:(CLLocation *)location;

@end

LocationManager.m

#import "LocationManager.h"

@interface LocationManager()

- (void)showLocationDeniedAlertView;

@end

@implementation LocationManager

@synthesize delegate;
@synthesize currentLocation;

#pragma mark -
#pragma mark Initialization Methods

- (id)init {
    if (self = [super init]) {
        locationManager = [[CLLocationManager alloc] init];
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        locationManager.desiredAccuracy = 
kCLLocationAccuracyBest;
        locationManager.delegate = self;
    }
    
    return self;
}

#pragma mark -
#pragma mark Internal Methods
#define ALERT_TITLE NSLocalizedString(@"Location Problem", @"")
#define ALERT_MESSAGE NSLocalizedString(@"Please, activate the 
location service for this app. Open the Settings app then tap 
on General -> Location Services and enable this app.", @"")

- (void)showLocationDeniedAlertView {
    UIAlertView *alert = [[UIAlertView alloc] 
initWithTitle:ALERT_TITLE message:ALERT_MESSAGE delegate:self 
cancelButtonTitle:@"OK" otherButtonTitles:nil];
    [alert show];
    [alert release];
}

#pragma mark -
#pragma mark Public Methods

- (void)startUpdatingLocation {
    [locationManager startUpdatingLocation];
}

#pragma mark -
#pragma mark UIAlertViewDelegate methods

- (void)alertView:(UIAlertView *)alertView 
clickedButtonAtIndex:(NSInteger)buttonIndex {
    if (buttonIndex == 0) {
        exit(0);
    }
}

#pragma mark -
#pragma mark CLLocationManagerDelegate
#define MINIMUM_DISTANCE 100

- (void)locationManager:(CLLocationManager *)manager 
didUpdateToLocation:(CLLocation *)newLocation fromLocation:
(CLLocation *)oldLocation {!
    NSLog(@"Accuracy [%f]",newLocation.horizontalAccuracy);

    if (currentLocation) {
! ! [currentLocation release];
! ! currentLocation = nil;
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! }
    
! currentLocation = [newLocation retain];
    
    if (currentLocation.horizontalAccuracy <= MINIMUM_DISTANCE) 
{
        [locationManager stopUpdatingLocation];
        NSLog(@"Minimum distance reached, stoping manager");
        
        if ([self.delegate 
respondsToSelector:@selector(locationManager:didFindLocation:)]
) {
            [self.delegate locationManager:self 
didFindLocation:currentLocation];
        }
    }
}

- (void)locationManager:(CLLocationManager *)manager 
didFailWithError:(NSError *)error {
    NSLog(@"Problem while updating location");
    if ([error code] == kCLErrorDenied) {
        [self showLocationDeniedAlertView];
    }
}

#pragma mark -
#pragma mark Memory Management 

- (void)dealloc {
    self.delegate = nil;
    [locationManager stopUpdatingLocation];
    
    [currentLocation release];
    [locationManager release];
    
    [super dealloc];
}

@end

LocationDataSource.h

#import <CoreLocation/CoreLocation.h>
#import "LocationManager.h"

@protocol LocationDataSourceDelegate;
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@interface LocationDataSource : NSObject 
<LocationManagerDelegate>

@property (nonatomic, assign) id<LocationDataSourceDelegate> 
delegate;

- (void)fetchNearbyLocations;

@end

@protocol LocationDataSourceDelegate <NSObject>

- (void)locationDataSource:(LocationDataSource *)dataSource 
didReceiveVenuesList:(NSArray *)list;

@end

LocationDataSource.m

#import "LocationDataSource.h"
#import "Venue.h"
#import "ASIHTTPRequest.h"
#import "JSON.h"

#define CLIENT_ID 
@"JN00ABQBOCK5V54FQ1TWQFLOOIDU12UAZXURHXGXNK0ESJBY"
#define CLIENT_SECRET 
@"14ES1NXTCL1XC5HSLBUT4LWE4ROEDGNYKKWGGERZQGUKQ5JC"

#define FOURSQUARE_URL @"https://api.foursquare.com/v2/venues/
search?v=20110923&ll=%f,%f&client_id=%@&client_secret=%@"

@interface LocationDataSource()

- (void)parseLocationResult:(NSString *)result;

@property (nonatomic, retain) LocationManager *locationManager;

@end

@implementation LocationDataSource
@synthesize delegate;
@synthesize locationManager = _locationManager;

- (id)init {
    self = [super init];
    if (self) {
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        _locationManager = [[LocationManager alloc] init];
        _locationManager.delegate = self;
        
    }
    return self;
}

#pragma mark - Memory Management

- (void)dealloc {
    self.delegate = nil;
    
    [_locationManager release];
    
    [super dealloc];
}

#pragma mark - Public Methods

- (void)fetchNearbyLocations {
    [_locationManager startUpdatingLocation];
}

#pragma mark - Internal Methods

- (void)parseLocationResult:(NSString *)result {
    NSDictionary *resut = [result JSONValue];
    NSMutableArray *venues = [[NSMutableArray alloc] init];
    
    NSArray *venuesDic = [[resut objectForKey:@"response"] 
objectForKey:@"venues"];
    for (NSDictionary *dic in venuesDic) {
        Venue *venue = [[Venue alloc] init];
        venue.name = [dic objectForKey:@"name"];
        venue.latitude = [[[dic objectForKey:@"location"] 
objectForKey:@"lat"] floatValue];
        venue.longitude = [[[dic objectForKey:@"location"] 
objectForKey:@"lng"] floatValue];
        
        [venues addObject:venue];
        [venue release];
    }
    
    if ([self.delegate 
respondsToSelector:@selector(locationDataSource:didReceiveVenue
sList:)]) {
        [self.delegate locationDataSource:self 
didReceiveVenuesList:venues];
    }
    [venues release];
}

#pragma mark - LocationManager Delegate
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- (void)locationManager:(LocationManager *)manager 
didFindLocation:(CLLocation *)location {
    NSURL *foursquareURL = [NSURL URLWithString:[NSString 
stringWithFormat:FOURSQUARE_URL, 
location.coordinate.latitude,location.coordinate.longitude, 
CLIENT_ID, CLIENT_SECRET]];
    NSLog(@"URL [%@]", foursquareURL);
    
    __block ASIHTTPRequest *request = [ASIHTTPRequest 
requestWithURL:foursquareURL];
    [request setCompletionBlock:^{

        [self parseLocationResult:[request responseString]];
                 
    }];
    [request setFailedBlock:^{
        NSError *error = [request error];
        NSLog(@"Fetch failed [%@]", error);
    }];
    [request startAsynchronous];
}

@end

51



REALIDADE AUMENTADA NA COMPUTAÇÃO MÓVEL

FERNANDO CEZAR BUNN
PAUL EIPPER

Abstract. The mobile computing market is growing more and more, 
particularly tablets and smartphones. Interaction  methods with the 
environment around the user becomes essential to  provide greater 
application  immersion and contextualization. For this, augmented 
reality, defined as a way to  to overlay virtual objects in a real 
environment, provides the iteration with the surroundings of the user 
through an electronic device. The concepts behind  this idea will be 
presented, then its proposal of implementation, its results and a viability 
study.

Resumo. O mercado de computação móvel está crescendo cada vez 
mais, principalmente tablets e smartphones. Métodos de interagir com o  
ambiente em volta do usuário se tornam essenciais para prover uma 
maior imersão e contextualização do aplicativo em questão. Para isso, a 
realidade aumentada, definida como sobreposição de objetos virtuais 
em um ambiente real, provê a iteração com os arredores do usuário 
através de um aparelho eletrônico. Serão apresentados os conceitos por 
trás dessa ideia, uma proposta de implementação, seus resultados e um 
estudo de sua viabilidade.

1 INTRODUÇÃO

A computação móvel está revolucionando o mercado tradicional 
de computadores como conhecemos. Seguindo a linha de raciocínio do 
ex-CEO da Apple, Steve Jobs (FRIED, 2010), podemos comparar os 
computadores de hoje como caminhões no passado. Algumas décadas 
atrás era comum a utilização de caminhões ou caminhonetes como 
sendo o único carro da família, pois as pessoas moravam em  ambientes 
mais rurais, estradas com pouca infra-estrutura, facilitava o 
carregamento de materiais pesados e ajudava no trabalho do dia-a-dia. 
Esse cenário mudou drasticamente onde agora o comum são carros 
esportivos, sendo que as estradas estão  melhores, as cidades cresceram e 
o trabalho pesado passou a ser terceirizado, mas isso não quer dizer que 
o uso de caminhão foi encerrado, ainda existem muitos motoristas de 
caminhões ou caminhonetes fazendo o trabalho pesado  de antigamente, 
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a diferença notável é que a quantidade de caminhões é mínima 
comparada com a de carros esportes. Podemos fazer a mesma 
comparação com o mercado de computadores de mesa, ou, desktops,  e 
computação móvel utilizando tablets ou smartphones. O computador 
tradicional não  vai sumir, deixar de existir, ou desaparecer, ele sempre 
estará presente, porém o número de usuários tende a diminuir cada vez 
mais, sendo substituídos pela computação móvel, onde seu poder de 
processamento está cada vez maior e seu preço mais acessível, e o 
computador de mesa será utilizado  somente para trabalhos específicos 
onde um poder de processamento elevando é necessário.

De acordo  com balanço realizado pela Huawei e Teleco (2011), o 
Brasil registrou 28 milhões de conexões à internet  usando dispositivos 
móveis no  segundo trimestre de 2011, ultrapassando os 15 milhões de 
usuários de banda larga fixa (cabo, fibra óptica e rede de telefonia). 
Esses números deixam claro a velocidade em que a computação  móvel 
está crescendo no Brasil, criando oportunidades de um novo mercado 
não muito explorado em terras brasileiras.

2 COMPUTAÇÃO MÓVEL

Diversas são as tecnologias e paradigmas que possibilitam que o 
projeto desenvolvido nesse Trabalho de Conclusão de Curso seja 
possível. Entre elas, destacam-se a Computação Móvel, os Ambientes ou 
Dispositivos Móveis e a Realidade Aumentada. No presente capítulo, 
são apresentados o  paradigma de computação móvel e os principais 
dispositivos móveis. No próximo capítulo, a realidade aumentada é 
discutida em maiores detalhes.

Os avanços nas tecnologias de dispositivos de computação 
portátil e de interfaces de comunicação sem fio, além do aumento da 
capacidade de processamento e armazenamento  dos dispositivos móveis, 
possibilitaram o surgimento do paradigma que se convencionou chamar 
de computação móvel (ROCHA; TOLEDO, 2007), (KNAESEL, 2007). 
A computação móvel é um paradigma computacional no qual os 
usuários têm acesso à infraestrutura de redes sem fio, desconsiderando 
sua localização física (BORGES, 2006), ou seja, o usuário acessa 
serviços independentemente de sua localização.  O paradigma 
computação móvel também pode ser chamado de computação  ubíqua ou 
computação nômade (MATEUS; LOUREIRO, 2004).

As características e definições para computação móvel 
apresentadas acima revelam algumas de suas propriedades. Essas 
propriedades, apresentadas abaixo, são intimamente ligadas e devem ser 
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levadas em consideração durante o desenvolvimento de sistemas para 
esse paradigma (ROSSETTO, 2007):

a) Comunicação sem  fio: a troca de mensagens entre dois pontos 
ou dispositivos é feita através de uma rede sem fio ou wireless.

b) Mobilidade: o usuário pode mudar de localização enquanto 
conectado a uma rede. Essa característica faz com que algumas 
informações normalmente fixas, como endereço  de servidores, precisem 
ser dinâmicas, através do fornecimento de um mecanismo que detecte 
qual servidor utilizar dependendo da localização do usuário.

c) Portabilidade: nesse caso, a portabilidade se refere à 
capacidade de portar um dispositivo  com capacidade de computação. 
Esse dispositivo deve ser  de pequenas dimensões, leve e com certo 
tempo de autonomia de energia. Ou seja, o  dispositivo  deve reunir, de 
forma compacta, recursos de modo que ele possa ser facilmente movido 
de lugar sem necessidade de usar componentes múltiplos como monitor, 
teclado e mouse. 

Mateus e Loureiro (2004) citam como uma importante 
característica do paradigma de computação móvel a interação entre as 
diversas áreas da computação e até mesmo do conhecimento humano. 
Para os autores citados, isso  se deve ao fato de que o planejamento de 
diversos componentes, tanto de hardware como de software, é feito 
levando em consideração as particularidades do paradigma. Por 
exemplo, o projeto de um circuito integrado deve levar em conta o 
consumo de energia, aplicativos devem considerar capacidade limitada 
de memória e processamento, entre outros (MATEUS, LOUREIRO, 
2004). Mascolo  (2010), também ressalta essa questão de a computação 
móvel estar atraindo atenção  de outras áreas, citando como exemplos 
profissionais da psicologia comportamental e da saúde, os quais estão 
interessados no potencial de se ter um dispositivo  constantemente 
próximo ao paciente.

3 REALIDADE AUMENTADA

Segundo Kirner e Kori (2006), diversas são as possíveis 
definições para realidade aumentada (RA). No presente trabalho 
apresentamos algumas dessas definições, englobando as principais 
características:

1) Realidade aumentada é o  enriquecimento do ambiente real com 
objetos virtuais, usando  algum dispositivo tecnológico, funcionando em 
tempo real (KIRNER; KORI, 2006). 
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2) É uma melhoria do mundo  real com textos, imagens e objetos 
virtuais, gerados por computador (INSLEY, 2003, apud KIRNER; 
KORI, 2006);

Diferentemente da realidade virtual, que 
transporta o usuário para o ambiente virtual,  a 
realidade aumentada mantém o usuário no seu 
ambiente físico e transporta o ambiente virtual 
para o espaço do usuário, permitindo a interação 
com o mundo virtual,  de maneira mais natural e 
sem necessidade de treinamento ou adaptação 
(KIRNER; KORI, 2006, p. 23). 

Das definições acima, destaca-se uma condição essencial para o 
funcionamento de um sistema de realidade aumentada: funcionamento 
em tempo real. 

Azuma (1997) resumiu o conceito da RA em três características 
básicas: 

- Combina real e virtual
- Interativo em tempo real
- Registrado em 3D
Essas características básicas são  apoiadas pela literatura mais 

recente, como em Papagiannakis, Singh e Thalmann (2008), van 
Krevelen e Poelman (2010), CARMIGNIANI et al. (2011).

4 VISUALIZADOR MÓVEL DE PONTOS DE INTERESSE EM 
REALIDADE AUMENTADA

O crescimento constante do mercado móvel foi um grande 
motivador para a escolha desse trabalho. Acreditamos que é uma questão 
de tempo até computadores como conhecemos hoje passem a ser 
utilizados apenas para trabalhos pesados e os aparelhos móveis 
dominem o mercado.

A realidade aumentada é um passo natural nesse novo mercado, 
sendo que a usabilidade é fundamental em um aparelho pequeno e de 
uso rápido. Unindo o  contexto do mundo real dentro  dos dados virtuais 
de um aplicativo é o caso perfeito para demonstrar que a tecnologia está 
cada vez mais próxima da realidade humana.

Como Florianópolis é uma cidade com forte turismo, concluímos 
que a união da tecnologia de realidade aumentada somada com o sistema 
de pontos de interesse utilizando geo localização é um bom foco para o 
trabalho sendo que futuramente ele pode ser evoluído para se tornar um 
sistema mais robusto e comercial.
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5 AMBIENTE E RESULTADOS EXPERIMENTAIS

O ambiente de desenvolvimento para aplicativos iOS funciona 
apenas no sistema operacional de computadores de Apple chamado Mac 
OS X. Sua IDE se chama Xcode, sua API é o  Cocoa Touch. e sua  
linguagem de programação pode ser em C, C++, Objective-C e 
Objective-C++. 

 Foi tomado como base da implementação o framework 
opensource ARKit9 que provê uma API para apresentação de pontos de 
interesse (POI) sobre a imagem capturada da câmera em tempo real.

 O framework ARKit implementa o algoritmo de transformação 
de pontos geográficos de latitude e longitude com relação à posição e 
orientação do aparelho no sistema de coordenadas para exibição sobre a 
imagem da câmera na tela do aparelho.

 A aplicação exibiu corretamente a posição dos POIs recebidos 
da lista de estabelecimentos próximos à posição do usuário sobre a 
imagem da câmera do aparelho.

Figura 1. Captura de tela do aparelho, exibindo imagem da câmera e 
localização do ponto de interesse próximo
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6 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

A finalidade do trabalho foi desenvolver uma solução prática para 
utilização  de realidade aumentada no sistema operacional iOS. Durante 
o levantamento de informações foi possível identificar um grande 
número de possibilidades ao combinar um aparelho móvel com o 
conceito de realidade aumentada.

Algumas dificuldades foram encontradas, e muitas vezes sendo 
uma limitação do próprio hardware, como em nosso caso a falta de 
precisão da bússola do iPhone sendo que se trata de um trabalho focado 
em geo-localização, porém mesmo com essas limitações é possível 
desenvolver soluções práticas e inovadoras.

A interação do usuário com um aplicativo através da realidade 
aumentada está mudando a forma de como as pessoas conseguem ver o 
mundo, pois aplicações que se utilizam da realidade dão ao usuário uma 
forma muito mais intuitiva do que um cenário completamente virtual.

É possível continuar o desenvolvimento deste trabalho 
melhorando sua técnica de posição de pontos de interesse, utilizando 
sistemas mais avançados e precisos do aparelho  como seu giroscópio. 
Nesse caso, foi utilizado uma base da empresa Foursquare para popular 
os dados, mas é possível mudar para qualquer outra fonte com 
facilidade, tornando possível a criação  de aplicativos guias para 
qualquer necessidade.
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