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RESUMO

A Realidade Aumentada é uma tecnologia que a cada dia vem tomando mais 
espaço no nosso cotidiano. Sendo esta uma técnica que insere objetos virtuais em 
um ambiente real, verifica-se que o seu uso está se difundindo por diversos campos 
da ciência. A Cartografia não pode ficar alheia a este desenvolvimento, tendo em 
vista que pode trazer grandes dimensões para a visualização de dados cartográ-
ficos. Desta forma, este trabalho pretende avaliar de que maneira pesquisadores 
estão utilizando a Realidade Aumentada para benefício da Cartografia, fazendo um 
levantamento de alguns estudos nessa área.
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ABSTRACT

Augmented Reality is a technology that every day is taking more space in our 
daily lives. Since this is a technique that inserts virtual objects in a real environment, 
it appears that its use is spreading in many fields of science. Cartography can not 
remain oblivious to this development, with a view that can bring large for the display 
of map data. Thus, this work aims at assessing how researchers are using Aug-
mented Reality for the benefit of cartography, surveying some studies in this area.

Keywords: Cartography, Augmented Reality, cartographic visualization.

INTRODUÇÃO

A realidade aumentada surge trabalhando com a mistura de ambiente real e 
objetos virtuais em 2D ou 3D, esta tecnologia vem sendo aplicada nas áreas de 
entretenimento, saúde, educação, industrial e etc. Se tratando de uma tecnologia 
de visualização de dados digitais, era apenas uma questão de tempo para que a 
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cartografia buscasse na realidade aumentada, um suporte para novas formas de 
representação de dados.

O objetivo deste trabalho é investigar as possibilidades de aplicação da re-
alidade aumentada na Cartografia a fim de desenvolver produtos em plataformas 
dinâmicas e interativas para o usuário do mapa, analisando a viabilidade de apli-
cação da tecnologia na cartografia e identificar a contribuição resultante da junção 
dessas áreas do conhecimento.

O trabalho se justifica no fato do uso cada vez maior da tecnologia no desen-
volvimento de novas formas de visualização cartográfica; o uso crescente do 3D 
que, em certas aplicações, contribui à cartografia e que também é amplamente 
usado na realidade aumentada e a produção de mapas em formato digital e intera-
tivos.

INTERATIVIDADE NO USO DO MAPA E VISUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

O termo interatividade surgiu na década de 1970 e traduz uma qualidade téc-
nica das máquinas de natureza dinâmica, um contexto em que está inserido o com-
putador. Para Ricarte (2011), a interatividade deve ser entendida diferentemente do 
termo interação. Este último, segundo o autor, é mais relacionado à biologia que 
indica uma ação recíproca entre dois ou mais agentes físicos e biológicos (RICAR-
TE, 2001). Corrêa (2006), afirma que interação é uma prática comunicacional que 
ocorre mediada por computador. 

Ricarte (2001), afirma ainda que interatividade é a possibilidade de transfor-
mar o usuário ao mesmo tempo em emissor e receptor da mensagem. No uso do 
termo na informática, Fogliano (2008) ressalta que a interatividade é uma ação 
propositada do sujeito inteligente sobre um objeto no seu ambiente. O fluxo de in-
formações trocadas causa, tanto no sujeito quanto no objeto, transformações em 
algum nível de suas estruturas.

Neste trabalho, entende-se interatividade como um termo diretamente rela-
cionado ao uso de computadores, novos sistemas que buscam uma melhor forma 
de se relacionar com o usuário surgem a cada dia. No ambiente computacional, a 
interatividade faz a intermediação entre o usuário e a máquina, fazendo a tradução 
na comunicação entre as partes. Nesse sentido, um tema dominante nos estudos 
da interação homem-máquina complexidade em que esse processo ocorre, busca-
-se projetar sistemas que sejam de fácil apreensão e utilização conforme aponta 
Queiroz Filho e Rodrigues (2007).

Em uma época em que computadores com uma alta capacidade de proces-
samento já são comuns, o número de ferramentas para manipulação de sistemas, 
junto ao número de informação que são apresentadas ao mesmo tempo podem 
acabar se tornando incompreensíveis para a maior parte da população e invali-
dando o seu uso. Shneiderman (1998 in Queiroz Filho e Rodrigues, 2007), afirma 
que uma interface interativa e bem estruturada é capaz de “desaparecer” e o usu-
ário utiliza apenas a sua capacidade intelectual na tarefa, ou seja, o usuário não 
percebe mais a intermediação, a presença da ferramenta e passa a agir como se 
estivesse imerso no ambiente computacional.
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A visualização cartográfica está diretamente relacionada ao conceito de visua-
lização científica. Conforme afirma Taylor (1994) a visualização refere-se utilização 
de modernas técnicas de computação a fim de explorar o poder analítico e comu-
nicativo da interpretação visual. A visualização busca provocar a apreciação de in-
formações contidas em um conjunto de dados de maneira intuitiva. Ainda segundo 
Taylor (1994), se imagens semelhantes ao mundo tridimensional natural puderem 
ser usadas como modelo, obtém-se um aperfeiçoamento da análise.

MacEachren (1995), conforme mostra a figura 1, destaca dois níveis de visua-
lização cartográfica e de interatividade. Em um nível observa-se a atividade pública 
com um baixo nível de interatividade e na outra ponta o inverso disso, a atividade 
privada com um alto grau de interatividade. O autor atribui a este alto nível de inte-
ratividade no uso privado ao aporte da informática.

Figura 1. Cubo de MacEachren. (Adaptado de MacEachren 1995.)

O desenvolvimento da informática nas últimas décadas do século XX, que di-
fundiu para a população, computadores com alta capacidade de processamento de 
dados, trouxe maior dinamismo na manipulação dos dados cartográficos. A facilida-
de na manipulação dos dados, juntamente com as várias maneiras de visualização 
de um mesmo fenômeno, sob várias perspectivas, proporciona novas formas de 
análise.

O impacto da internet na divulgação de dados cartográficos hoje é bem evi-
dente, a criação de rotas e localização de endereços, são serviços extremamente 
comuns. Hoje é possível dizer que a internet é um importante meio para a dissemi-
nação de mapas, atingindo a todo tipo de usuário desde o iniciante ao mais capaci-
tado, não se limitando ao uso de computador para o acesso, sendo cada vez mais 
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comum o uso de mapas via web a partir do celular.
Dando sequência a todo esse processo de avanço tecnológico na cartogra-

fia, o uso interativo de mapas surge trazendo novas possibilidades no processo 
tecnologia-cartografia. Segundo Casanova  et al. (2005), a capacidade para mani-
pular dinamicamente as representações mapeadas pode alterar substancialmente 
a capacidade de “leitura” do mapa. Na cartografia, a interatividade faz com que o 
usuário deixe de ser um leitor passivo e passe a controlar os vários componentes 
de análise e atue diretamente na construção do objeto.

Essa interatividade se desenvolveu ao longo dos anos. A cada dia novas tec-
nologias surgem elevando o nível de interatividade, buscando sempre uma manipu-
lação mais intuitiva, uma interface mais transparente nesse processo.

REALIDADE AUMENTADA

O termo realidade aumentada (RA) envolve um conjunto de tecnologias de 
visualização de dados digitais que está inserido em um contexto mais amplo envol-
vendo a virtualidade aumentada e a realidade misturada, sendo estas, variações da 
realidade virtual (RV) (Tori et al, 2006). De acordo com Azuma (1997), a RV busca 
a imersão completa do usuário em um ambiente artificial gerado por computador, 
desta forma a noção de realidade é perdida, pois o usuário não tem o contato visual 
com o ambiente real à sua volta. Na RA ocorre uma inserção dos objetos virtuais 
no mundo real de forma que o usuário, ao visualizar os dados virtuais sobrepostos 
ao ambiente, não perca a noção de realidade e ainda assim possa interagir direta-
mente com esse ambiente aumentado.

A RA está inserida no âmbito da realidade misturada, que é um ponto de 
transição entre o mundo real e o mundo virtual onde ocorre a mistura desses dois 
ambientes (figura 2). Kirner e Tori (2006) definem a realidade misturada como a 
sobreposição de objetos virtuais em 3D com o ambiente real, onde o usuário pode 
perceber essa fusão com apoio de algum tipo de dispositivo tecnológico. Ainda se-
gundo os autores, a realidade misturada tem como meta construir um ambiente tão 
realista que o usuário não teria como distinguir entre o que é real e o que é virtual. 
Este termo é amplo, abrange duas tecnologias, além da RA também a virtualidade 
aumentada. 

Conforme apontam Kirner e Tori (2006) a virtualidade aumentada pode ser 
definida como o enriquecimento do ambiente virtual com objetos reais capturados 
em tempo real. É um caso particular da realidade virtual, onde o ambiente virtual 
predomina.  

Figura 2. Realidade Misturada. (adaptado de Milgran, 1994).
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A RA é também um caso particular da realidade misturada e pode ser defi-
nida como o enriquecimento do ambiente real com objetos virtuais, usando algum 
dispositivo tecnológico e funcionando em tempo real, havendo neste caso uma 
predominância do ambiente real (Kirner e Tori, 2006). Azuma (2001) aponta três 
características básicas que um sistema de RA deve possuir que constituem a es-
sência desta tecnologia:

- Combinar o real e o virtual;
- Interatividade em tempo real;
- Alinhamento de objetos reais e virtuais entre si;
Segundo Cunha (2011) a RA pode ser classificada em quatro grupos, confor-

me o tipo de display utilizado:
- Optical See-Trough AR: Esta forma de visualização permite ver os objetos 

virtuais inseridos no mundo real diretamente com o auxílio de um capacete HMD 
(Head-Mounted Display) transparente. Uma dificuldade deste tipo de visualização 
diz respeito à luminosidade no cenário real que pode influenciar diretamente na 
qualidade das imagens apresentadas.

- Vídeo See-Trough AR: Esta modalidade utiliza capacetes HMD opacos com 
câmeras de vídeo que mostram ao usuário imagens com a junção do mundo real 
com os objetos virtuais.

- Monitor Based AR: Esta forma de visualização faz uso de monitores de com-
putador (desktop ou portátil) com o auxílio de uma câmera para exibir imagens 
mescladas do ambiente real com os objetos virtuais.

- Projector Based AR: Este modo utiliza objetos do mundo real como base 
para representar diretamente os objetos virtuais, com a ajuda de um projetor.

Outras propostas de visualização de dados virtuais sobre o mundo real já 
estão sendo desenvolvidas. Técnicas que identificam áreas específicas, formatos 
de objetos ou de pessoas já são uma realidade, desta forma, exclui-se o uso de 
marcadores e qualquer objeto pode ser calibrado diretamente na câmera para a 
projeção da informação.

Os primeiros estudos nessa área datam da década de 1960, quando surgiram 
os primeiros HMD. Com o passar dos anos ocorreu um desenvolvimento tecnoló-
gico imenso na área e a inserção desta tecnologia em diversos campos da ciência 
comprovando a sua interdisciplinaridade. Atualmente, com o auxílio da internet a 
disseminação dessas tecnologias ficou mais fácil.

EXPERIÊNCIAS DE REALIDADE AUMENTADA EM CARTOGRAFIA

A interação entre RA e Cartografia já acontece, alguns pesquisadores já re-
alizam trabalhos que buscam integrar essas tecnologias gerando novos produtos. 
Shelton e Hedley (2002) desenvolveram pesquisas iniciando seu trabalho na apli-
cação de um modelo tridimensional e animado da Terra e sua relação com o Sol, 
eles relatam ser possível ensinar para os alunos, a partir deste modelo diversos 
temas, como movimento da Terra, noções de localização, hemisférios Norte e Sul. 
Os autores verificaram que os modelos chamaram a atenção dos alunos, que o 
movimentaram de formas diversas. A aplicação da técnica utilizada requer o uso de 
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óculos HMD para a realização das tarefas.
O trabalho desenvolvido por Bobrich e Otto (2002), integra marcadores para 

a visualização de elementos em RA com mapas 2D tradicionais. Desta forma, os 
autores desenvolveram um produto engenhoso, ao elaborar uma carta topográfica 
tradicional em 2D, os autores colocaram nas extremidades da carta marcadores 
que, quando identificados por uma webcam ou por um óculos HMD, projetam a 
imagem do DEM (Digital Elevation Model) da área sobre o mapa. Outra experiência 
desenvolvida no mesmo trabalho se refere à visualização de objetos sobre os ma-
pas como pontos aumentados que podem estar relacionados a um ponto específico 
do mapa e visualizados com o auxílio de um marcador na mão do usuário, para 
a obtenção de informações específicas sobre a região apontada. Bobrich e Otto 
(2002) relatam melhor os passos dessa experiência em seu trabalho.

Grohs e Maestri (2002) desenvolveram um sistema para ser aplicado ao tu-
rismo. Nesse trabalho, o turista, ao andar pela cidade, com o auxílio do óculos 
HMD transparente, poderia ter informações diversas projetadas diretamente sobre 
pontos específicos da rua. A localização exata dos pontos de projeção das infor-
mações, relativa ao usuário dos óculos, se faz a partir da identificação da posição 
por GPS. Segundo os autores, a partir da informação da posição do usuário em 
relação a uma determinada edificação mapeada, é possível identificar não somente 
a posição em que a imagem deve ser exibida, mas também o “quando” a imagem 
deve ser exibida. Este tipo de controle só é possível a partir do momento em que se 
criou uma linha direta de comunicação em tempo real entre os equipamentos de RA 
e a aparelhagem do GPS. No entanto o projeto ainda é pouco prático, pois ainda é 
necessário muitos equipamentos levados a campo para realizar este procedimento.

Outra alternativa para a visualização de mapas aumentados é apresentada 
por Ratti et al (2004). Trabalhando com a idéia de superfície tangível para o usuário, 
os autores propõem a projeção de informações em cima de um modelo físico, pre-
viamente modelado e já existente. Com a criação de uma maquete física de uma 
dada região, sem nenhum tipo de intervenção como pinturas, por exemplo, é possí-
vel projetar as informações diretamente no modelo. Esta forma de visualização dos 
dados necessita de um projetor apontado diretamente para o modelo, além de um 
computador para enviar as informações.

Reitamayr et al (2005) utilizam o artifício da projeção, no entanto, o diferencial 
deste trabalho está em apresentar uma interação diretamente ou remotamente com 
o usuário. Em um mapa em cima de uma mesa, os autores posicionaram um pro-
jetor voltado diretamente para o mapa e enviando as informações que são proces-
sadas por um computador. Uma câmera identifica a movimentação e pode efetuar 
comandos, diretamente, sem a necessidade de um computador. As informações 
podem ainda ser enviadas para um usuário remoto utilizando um Personal Digital 
Assistant (PDA) que pode interagir com os outros usuários utilizando o mesmo 
mapa.

Centeno et al. (2004) destacam a possibilidade de inserção direta de modelos 
tridimensionais em imagens capturadas de um ambiente como suporte ao trabalho 
de campo. Estes autores realizaram a captura de imagens por meio de uma câmera 
fotográfica digital e, com o auxílio de um GPS, conseguiram identificar as coorde-
nadas dos pontos de interesse e posteriormente fez a sobreposição dos dados. Os 
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autores ressaltam que o sistema teve um bom funcionamento com os modelos se 
adequando aos diferentes ângulos de visão da cena que foram capturados.

Hedley et al. (2002) relatam em seu artigo algumas experiências feitas com 
o uso da realidade aumentada na cartografia. No ambiente GIS (Geographic In-
formation Systems) colaborativo que os autores apresentam, um SIG (sistema de 
informação geográfica) é enriquecido com uma plataforma de RA em que dados 
tridimensionais, como um SRTM (Shuttle Radar Topograph Mission), pode ser in-
tegrado a um produto de SIG e visualizado em um ambiente de múltiplas janelas 
de forma que é possível realizar estudos comparativos utilizando o produto do SIG 
e o modelo em RA. Também integrando um SIG com RA, os autores destacam um 
trabalho utilizando a tecnologia do Augmented Reality tracking (AR tracking), onde, 
projetando um mapa em uma superfície como uma mesa, por exemplo, é possível 
manipular as informações com as mãos sem a necessidade de utilizar um mouse 
ou teclado. Isso é possível, pois uma câmera posicionada logo acima da mesa 
capta os movimentos e as sombras que as mãos produzem sobre o mapa e produz 
uma determinada ação de acordo com a movimentação feita. Sensores infraver-
melhos ajudam a detectar a movimentação, produzindo assim, um ambiente de 
análise colaborativa.

Celulares tem sido uma plataforma muito utilizada para a implantação de RA 
e alguns aplicativos já utilizam elementos cartográficos. Um aplicativo desenvolvido 
pela Insula/NeogamaBBH e voltado para os usuários do banco Bradesco, traz o 
benefício da RA voltado para a localização de agências (BRADESCO PRESENÇA, 
2009). Os usuários do banco podem localizar a agência mais próxima utilizando 
o recurso da câmera do aparelho e da conexão com a internet. O sistema mostra 
ainda informações em mapas online, bastando o usuário mudar a forma de visua-
lização.

O software Layar tem se popularizado como plataforma de desenvolvimento 
de aplicativos para celulares com o uso de RA localizados espacialmente, e também 
como aplicativo de visualização de dados aumentados. A partir deste aplicativo é 
possível criar e visualizar camadas que se sobrepõe ao espaço captado pela câmera 
do celular a partir da localização indicada pelo sistema de GPS do aparelho (figura 3). 
É possível localizar cidades, pontos turísticos ou desenvolver qualquer outro tipo de 
camada, localizá-la espacialmente e compartilhar com outros usuários.
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Figura 3. Exemplo de camada de visualização no Layar. (Fonte: Huffington Post, 2011)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se perceber que existe ainda um campo amplo a ser explorado de apli-
cação de RA em Cartografia. É necessário ainda, que diversos estudos sejam re-
alizados.

A RA vem desenvolver ainda mais um campo que já é rico, como o da Carto-
grafia, e pode ajudar na disseminação do seu uso por pessoas que por motivos es-
pecíficos, necessitem de uma maior interatividade na manipulação do mapa. Mas 
ainda é necessário que sejam realizadas muitas pesquisas, pois esta técnica de 
visualização, assim como outras já existentes, deve ser utilizada de forma cons-
ciente, com aplicações positivas no campo científico.
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