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1. Introdução 
 

 
A questão da localização em espaços públicos amplos em uma instituição como uma 

universidade é feita tradicionalmente com o uso de placas de orientação, que indicam a 

direção das faculdades e institutos, além de outros órgãos. A falta de uma sinalização 

adequada ou mesmo sua total ausência é percebida no dia a dia, por exemplo, em ocasiões 

especiais como a ocorrência de concursos públicos que são realizados na instituição, quando 

milhares de candidatos participam e frequentemente acham-se desorientados quanto à 

localização de suas salas de prova ou quando novos ingressantes (calouros) procuram suas 

salas de aula.  

Para solução deste problema propomos a utilização de conceitos de Realidade 

Aumentada em dispositivos móveis (BRAGA e CARDOSO, 2011). A Realidade Aumentada 

(RA) pode ser definida como a inserção de objetos virtuais no ambiente físico (SILVA et al, 

2011), mostrada ao usuário, em tempo real, com o apoio de algum dispositivo tecnológico, 

usando a interface do ambiente real, adaptada para visualizar e manipular os objetos reais e 

virtuais (NETO et al, 2011). 

O objetivo do trabalho é projetar, implementar e testar um aplicativo para dispositivos 

móveis, na plataforma Android (GOMES et al, 2011), utilizando a tecnologia de Realidade 

Aumentada. Este aplicativo permitirá que pessoas que visitam a Universidade Federal do 

Amazonas pela primeira vez possam localizar-se de forma mais fácil. O aplicativo poderá ser 

disponibilizado no site da Ufam ou em sites relacionados à instituição. 

Através da Realidade Aumentada, serão incorporadas ao ambiente imagens que 

facilitarão a localização dos blocos, bibliotecas, restaurantes, entre outros (ARIYANA e 

WURYANDARI, 2012). O fato de a Realidade Aumentada trazer elementos virtuais para o 

ambiente real faz com que a interação entre usuário e sistema seja bastante amigável, 

dispensando longos treinamentos do usuário (ARIYANA e WURYANDARI, 2012). 



2. Revisão Bibliográfica 




Como foi mencionado anteriormente, a Realidade Aumentada é uma linha de pesquisa 

dentro da ciência da computação que lida com a integração do mundo real com o ambiente 

virtual. Objetos virtuais são adicionados ao mundo real para melhorar ou adicionar mais 

informações a um objeto (KIRNER e SISCOUTTO, 2007).  

A Realidade Aumentada pode ser feita com marcadores, ou seja, são incorporados 

marcadores ao ambiente real, e estes são reconhecidos através da câmera do dispositivo móvel 

(HUANG et al, 2011). A RA também pode ser feita sem a utilização de marcadores, nesse 

caso as informações sobre o ambiente desejado são acessadas remotamente a partir do 

reconhecimento do local (RODRIGUES, 2011). 

Uma das aplicações pesquisadas que utiliza Realidade Aumentada foi o SuperAR 

(Oliveira, 2012): Aplicativo feito para ser  utilizador em um supermercado. Mostra a 

localização de determinado produto através de setas e apresentar informações (preços, 

descrição) detalhadas destes através da combinação de Realidade Aumentada com 

dispositivos móveis. Para a localização dos produtos são utilizados marcadores. Desta forma, 

o usuário procura as marcações nos produtos e aponta a câmera para o marcador para 

visualizar o caminho de localização ou as informações do produto. 

Outro trabalho encontrado foi o Nara Palace Site Navigator (TENMOKU, 2004): Guia 

turístico de Nara Palace, antiga capital japonesa, baseado em Realidade Aumentada para 

ambientes abertos (uma cidade, por exemplo). A localização dos pontos turísticos e as 

informações sobre eles são mostradas também através da câmera dos dispositivos móveis, 

porém, não utiliza marcadores. Para o reconhecimento dos locais, é utilizado um sistema 

cliente-servidor onde o servidor contém as informações de localização e descrição dos pontos 

turísticos e os clientes são os dispositivos móveis que solicitam as informações do servidor 

para apresentar para o usuário.  



Outra aplicação interessante que utiliza RA é o ARLib (REITMAYR, 2003): 

Aplicativo para pesquisar livros em uma biblioteca. O aplicativo possui duas fucionalidades. 

Em uma das funcionalidades um determinado livro pode ser pesquisado através do título, 

autor etc. A outra funcionalidade permite verificar se os livros estão no lugar certo. Para 

localização dos livros são utilizados marcadores, a câmera do dispositivo deverá ser apontada 

para as estantes, a partir daí os marcadores poderão ser reconhecidos e será mostrada a 

localização do livro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Métodos utilizados 
 

O trabalho foi desenvolvido por meio da implementação de protótipos e da realização 

de experimentos para avaliação empírica das ideias propostas e comparadas.  

Os passos para alcançar esse objetivo são mostrados a seguir: 

1. Revisão da literatura e estudo de técnicas de construção de aplicações em Realidade 

Aumentada e em aplicações na plataforma Android. 

2. Estudo de características que possam ser utilizadas na elaboração de protótipos 

dentro do enfoque do projeto, entre estas características estão: escolha de software para 

trabalhar com Realidade Aumentada e tipo de Realidade Aumentada mais adequada para o  

ambiente (UFAM) em que será utilizada.  

3. Implementação de técnicas de construção de artefatos computacionais que sejam 

adequadas para a solução do problema. 

4. Realização de experimentos empregando técnicas de Engenharia de Software para 

avaliar a qualidade dos sistemas implementados. 

5.Testes de desempenho e de eficácia dos sistemas desenvolvidos(Testes com 

Usuários). 

 

 

 



4. Resultados e discussões 
 

Após a pesquisa bibliográfica, a partir de observações de situações que ocorrem 

diariamente na Universidade Federal do Amazonas foi montado um cenário e, utilizando a 

técnica de personas. A técnica de Personas (BARBOSA e SILVA, 2010)  é uma concepção 

de produtos,  mostra o perfil de cada usuário visando identificar suas competências e 

habilidades no contexto de uso do aplicativo (AQUINO e FILGUEIRAS, 2008). Foram 

identificados, através da junção das características de usuários reais, alguns perfis de usuário 

fictícios que utilizariam a aplicação. O cenário encontrado é descrito a seguir: 

Cenário 1: Consideremos o início do ano letivo na UFAM, em que novos alunos 

chegam à universidade. Os alunos buscam saber onde ficam o departamentos ou instituto do 

seu curso, suas salas de aula, bibliotecas, reprografias, lanchonetes entre outros lugares. 

Devido ao tamanho da universidade e à falta de sinalização que indique os locais, alguns 

estudantes acabam não encontrando o lugar desejado ou perdendo muito tempo procurando, 

muitas vezes perdem até os primeiros dias de aula. 

Dentro do cenário 1 foi identificado o seguinte perfil: 

Primeiro Perfil:  

Nome: Milena Araújo 

Idade: 23 anos 

Profissão: Estudante Universitária. 

Curso: Serviço Social 

Maria está no primeiro período de Serviço Social. É o primeiro curso universitário que 

está fazendo na UFAM, por isso não conhece a universidade. Em seu primeiro dia de aula, ela 

teve dificuldades em encontrar sua sala de aula, bem como o Departamento de seu curso para 

obter informações. Milena gostaria que houvessem placas ou alguma informação na UFAM 

que indicasse onde encontrar os locais procurados. 



Cenário 2: A Universidade Federal do Amazonas oferece cursos de idiomas para a 

comunidade. Desta forma, várias pessoas vão para a universidade entregar os documentos 

necessários para sua inscrição. Essas pessoas encontram dificuldades em encontrar o local 

onde devem entregar os documentos, pois não há informações de onde localiza-se o setor 

responsável pelo recebimento. 

Dentro deste segundo cenário foi identificado o seguinte perfil de usuário: 

Segundo Perfil: 

Nome: Paulo Silva 

Idade: 30 anos 

Profissão: Garçom 

Paulo soube através de amigos que a universidade estava oferecendo cursos de 

idiomas para comunidade. Fez sua inscrição pela internet e deveria entregar os documentos 

necessários em um lugar chamado CEL. Como nunca tinha ido à UFAM, Paulo pediu 

informações aos alunos, mas ninguém soube dar informações. Até conseguir encontrar o 

local, ele andou por toda UFAM perdendo tempo e quase desistindo de entregar seus 

documentos.  

A partir dos requisitos coletados através das situações descritas anteriormente, foi 

proposto um aplicativo para dispositivos móveis com Android para tentar amenizar o 

problema da localização na UFAM. O Sistema operacional Android foi escolhido por ser mais 

popular entre as pessoas em geral.  

O aplicativo proposto possui as seguintes características: 

Deverão ser impressas imagens pela universidade. Estas imagens serão placas virtuais. 

Ao filmar estas placas com o dispositivo móvel aparecerão placas sobrepostas ao ambiente 

que indicarão onde a pessoa está e direções dos locais próximos. A Figura 1 mostra uma 

simulação do funcionamento do aplicativo. 



 

 

Figura 1 Simulação do Aplicativo 

 

Durante o desenvolvimento do aplicativo foram encontradas várias dificuldades. A 

princípio, seria utilizado um browser de realidade aumentada. Foram desenvolvidos alguns 

códigos e também foi montado um banco de dados, porém, ao continuar a pesquisa foi 

descoberto que devido à dificuldade de funcionamento do GPS na universidade e também à 

ausência de browsers que fizessem a localização automática dos locais em um ambiente 

fechado não foi possível utilizar esta abordagem. Outras fato que dificultou a implementação 



foi que devido aos testes estarem sendo feitos em emuladores e não no dispositivo móvel, 

houve dificuldades em emular webcam do notebook como sendo uma câmera de celular.  

Considerando as dificuldades descritas anteriormente, optou-se por utilizar uma nova 

abordagem para implementação do aplicativo, utilizando reconhecimento de imagens. Estão 

sendo montadas placas virtuais, que não utilizarão GPS. Será feito um reconhecimento da 

imagem e sobre esta imagem serão mostradas as indicações de onde a pessoa está e setas 

indicando o que está ao redor. O desenvolvimento esta sendo feito utilizando o framework 

eclipse para desenvolvimento de aplicações para Android. Em conjunto com o eclipse está 

sendo utilizado o Unity 3D e o SDK Qualcomm Vuforia. O Unity 3D está sendo utilizado 

para criar as setas e textos que serão sobrepostos ao ambiente e o QualcommVuforia faz o 

reconhecimento dos marcadores e sobrepõe as imagens criando a realidade aumentada. Após 

concluir a fase de implementação, espera-se realizar um pequeno teste com usuários para ser 

apresentado no evento CONIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Conclusões 
 

A partir da revisão bibliográfica foi possível perceber que, a realidade aumentada é 

uma tecnologia que vem usada em várias aplicações como, por exemplo, guia turístico, em 

bibliotecas, para encontrar livros mais facilmente, em supermercados para saber informações 

sobre o produto entre outras aplicações. Além de ser uma tecnologia que vem sendo bastante 

utilizada, também é intuitiva, ou seja, fácil de utilizar pelos usuários.  

Para a aplicação proposta, busca facilitar a localização no campus universitário da 

Ufam, a realidade aumentada parece ser uma boa alternativa, pois, as placas virtuais são mais 

baratas, sendo apenas uma folha impressa com uma imagem e também é mais atrativa aos 

usuários. 

Como resultados obtidos foram identificados alguns problemas causados pela falta de 

sinalização na Ufam, ou seja, falta de informações onde ficam os lugares (blocos, 

departamentos, salas de aula). Através da observação de fatos ocorridos, que gerou a criação 

dos cenários e perfis de usuários fictícios, baseados em usuários reais. Esse processo de 

identificação de usuários é muito importante, pois, se o público alvo do aplicativo não for 

conhecido não será possível identificar os problemas que devem ser resolvidos. O objetivo 

principal que seria a construção do protótipo não foi concluído.  Como resultados posteriores, 

pretende-se concluir o desenvolvimento do protótipo e talvez testá-lo com usuários finais. 
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7. Cronograma Executado 

 
A Tabela 1 mostra o cronograma do projeto: 

 

 
Tabela 1 – Cronograma do Projeto 

FONTE: Proposta PIBIC, 2012. 

 

 

 As fases destacadas em azul indicam que a atividade proposta foi realizada. As 

fases de levantamento bibliográfico e especificação de requisitos foram terminadas. As fases 

destacadas com a cor verde estão em andamento. A implementação do protótipo ainda está 

sendo realizada, a fase de elaboração do resumo e relatório final está sendo concluída com a 

escrita deste relatório e a apresentação final será feita nos prazos indicados. Os Testes e 

avaliações do protótipo e a escrita do artigo, destacados em vermelhos, não foram realizados, 

pois, o protótipo ainda não foi concluído devido às dificuldades relatadas na sessão de 

resultados e discussões, mostrada anteriormente. 


