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Resumo Este artigo pretende apresentar as contribuições do 
projeto Mosaico Digital, contemplado com bolsa ICJ 
CNPq/MNR, que será exposto na MNR (Mostra Nacional de 
Robótica) 2013. O projeto foi desenvolvido por estudantes do 
ensino médio do Colégio Cândido Portinari, membros do CIC 
Robotics (Clube de Investigação Científica Robotics). O 
Mosaico Digital é um projeto de interação homem-máquina 
multimonitor, baseado na reutilização de monitores VGA 
obsoletos (lixo tecnológico), que utiliza realidade aumentada. 
Essa tecnologia requer o uso de webcam, ARToolKit (software 
livre para realidade aumentada), sistema operacional do Linux 
Ubuntu e placas aceleradoras 3D PCI Express. A realidade 
aumentada, utilizada principalmente em jogos, aumenta a 
interação entre o usuário e a máquina ao misturar o ambiente 
real a imagens gráficas geradas por computador. Trata-se de 
um trabalho projetado para ser utilizado como ferramenta de 
aprendizagem e divulgação de projetos e trabalhos da 
comunidade escolar do Colégio Cândido Portinari. Pode 
contribuir para a educação na medida em que torna as 
atividades escolares mais lúdicas e interessantes, auxiliando no 
aprendizado de estudantes de diferentes níveis, desde a 
alfabetização até séries mais avançadas. Assim, o Mosaico 
Digital pretende transformar a interação com usuários (homem-
máquina) em uma relação de ensino, arte e tecnologia. 

Palavras Chaves: Interação homem-máquina, Realidade 
aumentada, Lixo tecnológico. 

Abstract: This article intends to present the contribution of the 
Digital Mosaic project, awarded with ICJ CNPq/MNR grant, 
which will be exhibited at MNR (National Robotics Exhibition, 
in Portuguese) 2013. The  project was developed by secondary 
students from Colégio Cândido Portinari, who are members of 
CIC Robotics (Scientific Investigation Club Robotics, in 
Portuguese). The Digital Mosaic project is a multi-monitor 
man-machine interaction project, based on the use of obsolete 
VGA monitors (technological waste), which uses augmented 
reality. This technology requires the use of a webcam, 
ARToolKit (free software for augmented reality), operating 
system Linux Ubuntu and 3D accelerator cards PCI Express. 
The augmented reality, mainly used in games, increases the 
interaction between user and machine mixing real environment 
with graphic images generated by computer. This project was 
made to be used as a learning tool as well as a publicizing tool 

of Colégio Cândido Portinari’s school community's projects. It 
may contribute to education since it makes the school activities 
more playful and interesting, helping the learning of different 
levels, since primary education to more advanced grades. So, 
the Digital Mosaic intends to change the interaction with the 
users (man-machine) in a relationship of teaching, art and 
technology. 

Keywords: Man-machine interaction, Augmented reality, 
Technological waste. 

 

1 INTRODUÇÃO 
O Clube de Investigação Científica Robotics (CIC Robotics), 
um projeto em parceria com o Colégio Cândido Portinari, 
apresenta o projeto do Mosaico Digital, um monitor interativo, 
que, através de uma câmera e de um software de realidade 
aumentada, permite a interação de usuários com a tela, que é 
formada por monitores VGA Samsung SyncMaster 793v que 
seriam descartados, de modo a reutilizá-los, o que evitou a 
geração de lixo eletrônico. 

 

 
Figura 1. Layout inicial do Mosaico Digital 

 
Atualmente, o grande avanço tecnológico produz aparelhos 
novos em um espaço de tempo cada vez menor. Com isso, 
geram-se aparelhos obsoletos, que se tornam lixo tecnológico 
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e, na maioria das vezes, não são descartados corretamente, 
podendo causar sérios danos ao meio ambiente. 
 
A renovação do parque tecnológico do Colégio Cândido 
Portinari gerou dezenas de monitores obsoletos que seriam 
descartados, o que permitiria a produção de lixo tecnológico. 
Diante deste problema questionou-se: como reutilizar esses 
equipamentos eletrônicos de uma forma criativa, que 
possibilitasse o desenvolvimento de projetos interativos entre 
homem e máquina? Dessa forma surgiu o projeto do Mosaico 
Digital, que tem como objetivo proporcionar a interação 
homem-máquina através do reuso de monitores obsoletos e a 
aplicação da realidade aumentada.  
 
O projeto foi concebido como ferramenta para interação da 
tecnologia como arte e educação. Isso significa usar o monitor 
de realidade aumentada para expor trabalhos e projetos dos 
alunos do colégio, assim como utilizá-lo para tornar o processo 
educativo mais lúdico, interativo, e, portanto, interessante. Ao 
fazer o reuso de aparelhos obsoletos, o projeto torna-se uma 
solução para o lixo tecnológico, pois dá um destino a ele que 
não seja o descarte. 
 
O Mosaico Digital foi desenvolvido utilizando software livre, 
no sistema operacional Ubuntu, baseado em Linux. Os 
monitores foram equipados com câmeras para possibilitar a 
experiência de realidade aumentada, que é propiciada através 
do software ARToolKit. Tal programa foi desenvolvido pela 
Universidade de Washington e adquirido de forma gratuita na 
internet. Todo o processo trata-se de uma pesquisa aplicada que 
culminou no monitor interativo. 
 

2 RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) 
Comumente, usa-se a palavra “lixo” com o sentido de sujeira, 
imundície, coisas velhas, inúteis ou sem valor  (HOFFMANN, 
2003). Entretanto, tecnicamente, lixo é considerado sinônimo 
de resíduos sólidos. A definição de resíduos sólidos, por sua 
vez, é feita pela ABNT (apud CATÓLICA-TO, 2013) como: 
 

Resíduos nos estados sólidos e semi-sólidos, resultantes de 
atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, 
comercial, agrícola, de serviço e de varrição. Ficam 
incluídos nesta definição os lodos provenientes do sistema 
de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e 
instalações de controle de poluição, bem como determinados 
líquidos, cujas particularidades tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, 
ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente 
inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. 

 
O aumento da produção de lixo urbano está relacionado ao 
crescimento dos centros urbanos e da população e também ao 
processo de industrialização, uma vez que este dá início à 
produção em larga escala, além da introdução de embalagens 
(HOFFMANN, 2003). 
 
De acordo com dados oficiais, do Portal Brasil (2013): 
 

Cada brasileiro produz 1,1 quilograma de lixo em média por 
dia. No País, são coletadas diariamente 188,8 toneladas de 
resíduos sólidos. Desse total, em 50,8% dos municípios, os 
resíduos ainda têm destino inadequado, pois vão para os 
2.906 lixões que o Brasil possui. 

 
A classificação do lixo pode se dar de diferentes formas, como 
mostra a tabela a seguir. 

Tabela 1. Diferentes classificações do lixo 

Tipo de 
classificação 

Classificação Descrição 

Quanto às 
características 
físicas 

Seco São os materiais recicláveis 
como metais, papéis, 
plásticos, vidros, etc. 

Molhado/úmi-
do 

Resíduos orgânicos e 
dejetos, como restos de 
comida, cascas de alimento, 
resíduo de banheiro, etc. 

Quanto à 
composição 
química 

Orgânico Resíduos de origem animal 
ou vegetal, como restos de 
alimentos, plantas, restos de 
carnes e ossos, papéis, etc. 

Inorgânico Todo material que não é de 
origem biológica ou 
produzido por meios 
humanos: plásticos, metais, 
vidros, etc. 

Quanto à 
origem 

Domiciliar Originado das residências. 
No geral, constituído por 
sobras de alimentos, 
embalagens, papéis, 
papelões, plásticos, vidros, 
etc. 

Comercial Oriundo de estabelecimentos 
comerciais e de serviços, 
como lojas, supermercados, 
restaurantes, etc. Composto, 
em geral, por papéis, 
papelões, plásticos, restos de 
alimentos, etc. 

Hospitalar Descartado por hospitais, 
farmácias, clínicas 
veterinárias. Pode ser 
dividido em resíduos comuns 
(restos de alimentos, papéis, 
embalagens, etc.) e especiais 
(algodões, seringas, restos de 
remédios, curativos, órgãos e 
tecidos removidos, etc.). 

Industrial Resíduos resultantes de 
atividades industriais, 
inclusive da construção civil 
(entulho). É bastante variado 
e tem grande quantidade de 
lixo tóxico. 

Serviços 
públicos 
  

Originado dos serviços de 
limpeza urbana, como os 
resíduos de varrição de vias 
públicas, limpezas de praias, 
podas de plantas, etc. 
Constituído por restos de 
vegetais, embalagens, etc. 

Radioativo Proveniente de atividade 
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nuclear com U, Cs, Th, Rn, 
Co. Deve ser tratado com 
cuidado, devido à 
possibilidade de 
contaminação. 

Agrícola Resíduos sólidos de 
atividades agropecuárias, 
como embalagens de adubo, 
defensivos agrícolas, ração, 
restos de colheita, etc. 

Outros Resíduos não contidos nos 
itens anteriores. 

Fonte: (Adaptada de AMBIENTE BRASIL, 2013; 
CATÓLICA-TO, 2013; LIMA, 2004 apud CATÓLICA-
TO, 2013; CADERONI, S. apud CATÓLICA-TO, 2013) 

2.1 O Princípio dos 3 Rs 
O princípio dos 3 Rs (reduzir, reutilizar e reciclar) é um 
conjunto de medidas a serem tomadas visando à preservação 
do meio ambiente a partir da não-geração de resíduos. Cada um 
dos três erres corresponde a uma ação nesse sentido: 
 

● Reduzir: a palavra refere-se à redução do consumo. Com 
menos produtos consumidos, diminui-se a geração de 
resíduos deles provenientes. Também faz parte dessa ideia a 
preferência por produtos que tenham menor potencial de 
gerar resíduos e maior durabilidade, o que adia seu descarte. 

● Reutilizar: usar novamente produtos que seriam descartados 
é outra forma de não gerar resíduos. Podem ser citados 
como exemplos a utilização dos dois lados do papel e a 
reutilização de embalagens, que podem passar a guardar 
outros objetos. 

● Reciclar: trata-se da transformação dos materiais em 
matérias-primas para outros produtos, seja isso feito de 
modo industrial ou artesanal. Assim, fabrica-se um novo 
produto a partir de outro, que seria descartado. Para  que a 
ação seja melhor aplicada, é necessário o desenvolvimento 
paralelo da coleta seletiva. Segundo dados do blog da 
campanha “Separe o lixo e acerte na lata”, do Governo 
Federal (Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome e do Meio Ambiente), no Brasil, reciclam-se 13% 
dos resíduos sólidos urbanos (incluindo o processo de 
compostagem). Dentro os materiais reciclados estão: papel 
de escritório (28%), papel ondulado (70%), plásticos (19%), 
latas de alumínio  (98%), latas de aço (49%), vidro (47%), 
pneus (92%), garrafas PET (56%, segundo maior reciclador 
do mundo), embalagens longa vida (25%), resíduo sólido 
orgânico urbano (4% por compostagem) (MMA, 2013a; 
MMA, 2013b). 

 
Quando essas ações são desempenhadas, preserva-se o meio 
ambiente, pois a fabricação de um novo produto gastaria não só 
uma maior quantidade de matéria-prima, como também mais 
recursos como água e energia. 
 
Algumas fontes sugerem a inclusão de erres adicionais, como é 
o caso do Instituto Akatu, organização não governamental cujo 
trabalho é voltado para o consumo consciente. Sua página na 
internet sugere cinco ações em adição às três já citadas: refletir, 
respeitar, reparar, responsabilizar-se e repassar (AKATU, 
2013b). 
 
Essa hierarquia de manejo de resíduos sólidos faz parte da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei 

nº12.305, de 2 de agosto de 2010. Em seu artigo nono, consta 
que: 
 

Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser 
observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, 
redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos 
sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos (PLANALTO, 2013).  

 
Essa hierarquia está representada no esquema abaixo. 

 

 
Figura 2. Esquema da hierarquia de manejo de resíduos 

sólidos no Brasil 

 

2.2 Lixo Tecnológico 
Lixo tecnológico, lixo eletrônico, e-lixo ou ainda sucata de 
informática são Resíduos de Aparelhos Elétricos Eletrônicos 
(RAEE). Segundo a revista eletrônica de jornalismo científico 
Com Ciência (2012), lixo eletrônico é definido como sendo 
“todo material gerado a partir de aparelhos eletrodomésticos ou 
eletroeletrônicos e seus componentes, inclusive pilhas, baterias 
e produtos magnetizados”. Ou seja, são computadores, 
celulares, câmeras digitais, televisões, entre outros, além de 
artigos como geladeiras e microondas que foram escolhidos 
para serem descartados. Contribuem para seu aumento a 
popularização de eletroeletrônicos e a rápida obsolescência dos 
modelos (sobre esse assunto, ver mais abaixo), que geram o 
mito da necessidade de troca do aparelho por um modelo mais 
novo e moderno. 
 
Entretanto, o descarte desenfreado desse tipo de lixo tem 
gerado impactos ambientais sérios, por causa do grande 
volume com que isso vem sendo feito, além de esses materiais 
conterem substâncias que demoram a se decompor (como é o 
caso do plástico, metal e vidro) ou são tóxicas e prejudiciais à 
saúde humana, como os metais pesados. Entre esses metais, 
estão o chumbo, utilizado na soldagem de computadores; o 
mercúrio, presente no visor de celulares; o índio e o manganês, 
usados em pilhas. Quando o lixo tecnológico é descartado 
incorretamente e vai parar em aterros sanitários, essas 
substâncias tóxicas são liberadas no solo e podem contaminar 
lençóis freáticos, trazendo sérios danos para animais e seres 
humanos. Os efeitos tóxicos de cada metal são mostrados na 
tabela a seguir. 
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Tabela 2. Efeitos causados por cada metal pesado presente 
no lixo eletrônico. 

Substância Tipo de 
contaminação 

Efeito 

Mercúrio Inalação e 
toque 

Problemas de estômago, 
distúrbios renais e 
neurológicos, alterações 
genéticas e no 
metabolismo 

Cádmio Inalação e 
toque 

Agente cancerígeno, afeta 
o sistema nervoso, provoca 
dores reumáticas, 
distúrbios metabólicos e 
problemas pulmonares 

Zinco Inalação Provoca vômitos, diarreias 
e problemas pulmonares 

Manganês Inalação Anemia, dores abdominais, 
vômito, seborreia, 
impotência, tremor nas 
mãos e perturbações 
emocionais 

Cloreto de 
amônia 

Inalação Acumula-se no organismo 
e provoca asfixia 

Chumbo Inalação e 
toque 

Irritabilidade, tremores 
musculares, lentidão de 
raciocínio, alucinação, 
insônia e hiperatividade 

Fonte: (COM CIÊNCIA, 2012) 
 

No fim de 2007, o Greenpeace estimava que havia 50 milhões 
de toneladas de lixo eletrônico no mundo. Contribui para isso o 
fato de o intervalo para troca de celular ser de três anos e, para 
computadores, de três a cinco anos, segundo dados de 2008 da 
Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 
(ABINEE), como citado pelo site Com Ciência (2012). Além 
disso, o Brasil possui 2,6 quilogramas de e-lixo por habitante 
(dados de 2009 no site Tecmundo). A estimativa para 2012 era 
que a quantidade de computadores chegasse a 100 milhões de 
unidades (COM CIÊNCIA, 2012; TECMUNDO, 2012c). 

 
Figura 3. Fluxograma sobre o problema do lixo eletrônico 

Fonte: (UNIOESTE, 2012) 

2.2.1 O Descarte 

Em vista do acúmulo de lixo tecnológico, surge a necessidade 
de seu descarte. Uma vez que esses produtos não podem ser 
descartados em lixo comum, devido ao risco de contaminação 
do meio ambiente, surgiram empresas que realizam a 
destinação correta do material. Além disso, alguns fabricantes 
se responsabilizam diretamente pelo descarte. 
 
Mediante o pagamento de taxas, as empresas Ecoassist e 
Descarte Certo são exemplos no setor de recolhimento e 
destinação de e-lixo. A lista de aparelhos recolhidos inclui 
computadores e seus componentes, televisores, celulares e 
câmeras fotográficas. Ambas emitem certificados como forma 
de garantia da destinação correta dos produtos, que vão para 
empresas especializadas em reciclagem de lixo eletrônico 
(ABRIL, 2013b; ECOASSIST, 2013a; ECOASSIST, 2013b; 
DESCARTE CERTO, 2013a; DESCARTE CERTO, 2013b). 
 
Em São Paulo, a Associação Brasileira de Empresas de 
Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) disponibiliza 
14 postos para coleta de lixo tecnológico na capital e região 
metropolitana. O material é destinado para reciclagem e 
tratamento e, desde o início do projeto, em 2011, já haviam 
sido recolhidas 240 toneladas de equipamentos até abril de 
2013. Outra opção em São Paulo é o CEDIR (Centro de 
Descarte e Reúso de Resíduos de Informática) da Universidade 
de São Paulo, que tem um projeto de coleta de lixo tecnológico 
desde 2009. Os aparelhos recolhidos são desmontados e as 
peças, vendidas para empresas de reciclagem de materiais 
específicos ou utilizadas para montar computadores 
remanufaturados. Estes são emprestados a ONGs para projetos 
como o de inclusão digital (GLOBO, 2013a; UOL, 2013a). 
 
De acordo com o portal UOL Tecnologia, as operadoras de 
celular Claro, Oi, TIM e Vivo, além do grupo Pão de Açúcar 
têm postos de coleta em suas lojas para descarte de aparelhos 
celulares, sendo que alguns também recolhem baterias e pilhas. 
Ainda, as empresas de produtos eletrônicos Apple, Dell, HP, 
Itautec, Lenovo, Philips, Positivo, Samsung, Semp Toshiba e 
Sony realizam serviços de recolhimento de lixo eletrônico 
(UOL, 2013b). 

2.2.2 Formas criativas de reutilização do lixo 
tecnológico 

Uma solução alternativa ao encaminhamento do lixo 
tecnológico para reciclagem é a sua reutilização. Inclusive, de 
acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o reuso 
tem prioridade sobre a reciclagem no gerenciamento de lixo. O 
CEDIR da USP realiza empréstimos dos seus computadores 
remanufaturados para projetos sociais, como o Clube de Mães 
Novo Recreio, na periferia de Guarulhos. Lá, crianças, jovens e 
adultos da comunidade têm aulas de informática, graças ao 
reaproveitamento dos computadores emprestados pelo CEDIR 
(ECODESENVOLVIMENTO, 2013). 
 
O site Instructables lançou, em 2010, o Dead Computer 
Contest (Concurso do Computador Morto), no qual os 
participantes deveriam fazer projetos a partir de aparelhos que 
fossem computadores ou que tivessem computadores em seu 
interior e estivessem inoperantes ou ultrapassados, ou seja, 
produtos que se tornariam lixo eletrônico. Três projetos foram 
escolhidos como vencedores. O primeiro deles atualizou um 
Macintosh original em um computador moderno, instalando 
um sistema operacional atual. No segundo, a partir de 
componentes informáticos descartados, criou-se uma roupa de 
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ciborgue com vários adereços. E a culminância do terceiro 
projeto foi a construção de uma grua controlável para ser 
utilizada em jogos como os de fliperama (INSTRUCTABLES, 
2013a; INSTRUCTABLES, 2013b; INSTRUCTABLES, 
2013c; INSTRUCTABLES, 2013d). 
 
Outra forma de utilização do lixo tecnológico é na arte. Desse 
modo, os aparelhos deixam de ter utilização funcional para ter 
utilização artística. O artista Jason Mecier utilizou 
componentes eletrônicos para criar a imagem em alto relevo da 
cantora Lady Gaga. No Conjunto Nacional em São Paulo, há 
uma escultura toda de materiais reciclados de Dom Quixote, 
cujo cavalo foi feito utilizando-se resíduos de teclados, mouses 
e calculadoras, por exemplo (LIXO ELETRÔNICO, 2013). 
 

 
Figura 4. Imagem em alto relevo de Lady Gaga, utilizando 

componentes eletrônicos 
Fonte: (JASON MECIER, 2013) 

 

3 CONSUMO X SUSTENTABILIDADE 
A sociedade de consumo moderna está baseada no american 
way of life, o modo de vida americano, expressão cuja origem 
se refere ao alto nível de consumação observado na sociedade 
estadunidense da década de 1950. Acreditava-se que felicidade 
e liberdade seriam alcançados através do consumo ilimitado. 
Desde aquela época, passou-se a crer que a chave para o 
crescimento econômico seria o consumo. 
 
Hoje, a sociedade baseia-se não em crescer para satisfazer as 
necessidades, mas crescer por crescer, como aponta o 
economista e pensador Serge Latouche no documentário 
Comprar, tirar, comprar (RTVE, 2013). Esse fenômeno gera, 
como consequência da produção em larga escala, o aumento do 
descarte, gerando lixo. É sabido do impacto ambiental que isso 
representa e que o atual ritmo de consumo é maior do que a 
capacidade da natureza de produzir novos bens. Um estudo de 
2008 da ONG World Wildlife Fund (apud ABRIL, 2013a) 
mostrou que os níveis de consumo já ultrapassavam em 30% a 
capacidade de recuperação do planeta. A conclusão da ONG 
foi que, em 2030, caso o ritmo de consumo seja mantido, serão 
necessários recursos equivalentes a dois planetas Terra para 
atender à demanda de produção. 
 
No ritmo de crescimento desse modelo de sociedade, tudo 
precisa ser consumido, destruído, substituído e descartado com 
maior frequência. Além disso, atualmente, é muito mais fácil e 
barato comprar uma nova tecnologia do que a consertar. 

3.1 Obsolescência 
Obsolescência é, segundo o dicionário Houaiss (2001), a 
“diminuição da vida útil e do valor de um bem, devido não a 
desgaste causado pelo uso, mas ao progresso técnico ou ao 
surgimento de produtos novos”. A obsolescência pode ser 
considerada o motor do capitalismo consumista, uma vez que 
obriga os consumidores a trocar, cada vez mais, seus produtos 
por outro melhor, mais bonito, com mais funções, mais 
moderno. 
 
Podem ser feitas classificações dos tipos de obsolescência, 
entretanto não há uma classificação única e geral. Zacar, da 
UFPR (2013), expõe algumas dessas classificações. Packard 
(1963 apud UFPR, 2013) cita as obsolescências da tecnologia, 
da qualidade e do desejo. Van Nes, Cramer e Stevels (1999, 
apud UFPR, 2013) apresentam seis tipos desse fenômeno: 
técnica, econômica, ecológica, estética, de recursos e 
psicológica. Wolley (2003 apud UFPR, 2013) considera que a 
obsolescência pode estar relacionada ao declínio físico, ao 
declínio tecnológico ou aos ciclos de moda. Para Cooper (2004 
apud UFPR, 2013) há apenas dois tipos de obsolescência: 
relativa e absoluta, mas esta pode ser psicológica, econômica 
ou tecnológica. Há ainda outros teóricos citados por Cooper: 
Granberg, que diferencia obsolescência funcional e 
psicológica; e Heiskanen, cujo pensamento envolve 
obsolescência por falha, por falta de satisfação e por mudanças 
nas necessidades. Por fim, Kazazian (2005 apud UFPR, 2013) 
considera dois tipos de obsolescência: a objetiva e a subjetiva. 
A tabela abaixo resume essas informações. 
 

Tabela 3. Fatores de obsolescência mais considerados 

Fatores de 
obsolescência 

Autores 

Packard 

V
an 

N
es, 

C
ram

er 
e 

Stevels 

W
oolley 

C
ooper 

G
ranberg 

H
iskanen 

K
azazian 

Ecológico  X      

Econômico  X  X X   

Técnico/tecnológico X X X X X X X 

Estética/moda  X 
 

X X X X X 

Psicológico X X  X X  X 

Fonte: (Adaptado de UFPR, 2013) 
 

A partir dessa análise, dar-se-á enfoque a três classificações de 
obsolescência hoje utilizadas. Trata-se da obsolescência técnica 
ou funcional (relacionada à evolução técnica), da obsolescência 
programada ou planejada (na qual há sabotagem da vida útil do 
produto) e da obsolescência perceptiva ou percebida (que tem 
relação com a estética do produto). 

3.1.1 Obsolescência Técnica e Funcional 

Obsolescência técnica ou funcional pode ocorrer quando um 
produto mais novo e funcional ganha popularidade, quando a 
manutenção se torna mais cara do que a substituição, quando a 
vida útil de um aparelho é reduzida por causa de materiais 
baratos ou quando alguma parte do produto não está mais 
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disponível para que seja feito o reparo (TRIGGERTONE, 
2013). 
 
No entanto, apesar das semelhanças, há diferenças entre 
obsolescência técnica e funcional. A obsolescência técnica se 
caracteriza quando um produto não é mais tecnicamente 
superior a outros. Um exemplo disso são os computadores, que 
têm modelos novos lançados todos os anos. Porém isso não 
significa que os modelos antigos são funcionalmente obsoletos, 
isto é, eles ainda podem ser utilizados. Já na obsolescência 
funcional, o produto não funciona mais do mesmo modo como 
quando foi lançado. Isso pode acontecer, por exemplo, por uma 
incompatiblidade entre hardware e software, o que limitaria o 
uso do aparelho (TRIGGERTONE, 2013). 

3.1.2 Obsolescência Planejada ou Programada 

A obsolescência planejada ou programada ocorre quando os 
fabricantes de um produto reduzem, artificialmente, a sua vida 
útil, no intuito de provocar um maior consumo. Isto é, os 
produtos são sabotados, pois são pensados e fabricados de 
modo a deixar de funcionar corretamente após certo período de 
tempo. Isso resulta em ser mais fácil comprar um novo produto 
do que consertar o antigo, gerando uma enorme quantidade de 
resíduos sólidos (IDEC, 2012a). 
 
Caracterizada pela baixa durabilidade e lançamentos constantes 
dos produtos, essa prática foi iniciada na década de 1920 na 
produção de lâmpadas, como narra o documentário franco-
espanhol Comprar, tirar, comprar (Comprar, jogar fora, 
comprar). Em 1924, fabricantes desse produto se uniram em 
Genebra e criaram o primeiro cartel mundial: Phoebus, no 
intuito de controlar a produção e dividir o mercado. Assim, 
decidiram reduzir a vida útil da lâmpada, de modo a tornar as 
substituições mais frequentes e os lucros, maiores. Na época da 
fundação do cartel, uma lâmpada durava 2.500 horas e, na 
década de 1940, após pesquisas para reduzir a vida útil, esse 
tempo era de apenas 1.000 horas. Logo a prática foi estendida a 
outros aparelhos e se perpetua até hoje (RTVE, 2013). Printes, 
do IDEC (2012b), comenta a respeito da instituição da 
obsolescência programada: 
 

A medida tomada para promover a movimentação da 
economia, em um ato totalmente desesperado dos 
fabricantes da época, foi estrategicamente diminuir o ciclo 
de vida útil dos produtos, de modo a garantir um consumo 
contínuo através da insatisfação dos consumidores. 

3.1.3 Obsolescência Perceptiva ou Percebida 

A obsolescência perceptiva ou percebida ocorre quando um 
produto, mesmo ainda em condições de uso, é trocado por 
outro devido a aspectos estéticos deste. Isto é, o consumidor é 
seduzido pela aparência de um novo produto e, por isso, é 
tentado a comprá-lo, descartando o antigo. Grande 
contribuidora para esse fenômeno é a mídia, que, através da 
propaganda, tenta induzir infelicidade no consumidor, ao dizer 
que os produtos mais antigos são inferiores e, por isso, é 
necessário adquirir o novo produto. Trata-se, portanto, da 
criação de uma moda, mesmo no campo tecnológico. 

3.1.4 Gerenciamento de Obsolescência 

Diante dos problemas causados pela obsolescência, devem ser 
tomadas ações para que seja possível mudar padrões de 
produção e consumo, reduzindo, assim, o descarte, o impacto 

ambiental e o desrespeito aos consumidores, que por vezes são 
forçados a adquirir novos produtos. 
 
Para solucionar ou pelo menos amenizar o problema da 
obsolescência programada, que gera cada vez mais resíduos 
sólidos, seria necessário implementar logística reversa nas 
indústrias, com produção e montagem realizadas em função do 
descarte. É isso que se afirma em reportagem do programa 
Globo Ecologia com João Paulo Amaral, pesquisador do 
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). Essa 
logística está baseada no retorno de produtos tanto consumidos 
como com problemas técnicos para as indústrias, para que estas 
possam reaproveitar matérias-primas e destinar resíduos 
complexos com segurança (GLOBO, 2012; GLOBO, 2013b). 
Além disso, na mesma reportagem, Ivo Lesbaupin, diretor 
executivo da Associação Brasileira de Organizações Não-
Governamentais (ABONG) expõe sua opinião. Para ele, a 
sociedade deve se conscientizar e se mobilizar em relação ao 
problema. Ao exigir melhor qualidade, assistência técnica e 
que seja feito algum reaproveitamento das peças, pode-se 
pressionar por mudanças de percepção na indústria e até 
interferência legal. Desse modo, Lesbaupin defende o consumo 
consciente como solução para o problema (GLOBO, 2012). 
Também é de importância a ação pública, através da criação e 
regulação de políticas que garantam o equilíbrio do meio 
ambiente. Isso poderia ser feito por meio de fiscalização das 
empresas que praticarem a obsolescência programada, além de 
obrigar indústrias a se responsabilizar por todo o ciclo de vida 
dos produtos. O Estado também deveria informar e 
conscientizar os consumidores sobre seus direitos e prejuízos 
do descarte irregular de resíduos sólidos, de forma a alterar o 
atual padrão de consumo (IDEC, 2012a; IDEC, 2012b). 
 
O projeto do Mosaico Digital interfere no sentido de 
gerenciamento de obsolescência, uma vez que os monitores 
utilizados sofreram obsolescência técnica: apesar de serem 
tecnicamente inferiores a similares do mercado, os aparelhos 
ainda funcionam. Por isso, estão sendo reutilizados nesse 
projeto, de forma a não serem descartados. 
 

4 SOFTWARE LIVRE 
Software livre ou free software tem sua definição feita pela 
UFSM (2012): 
 

Free software é um software que contém permissão para que 
qualquer pessoa possa usar, copiar e distribuir, como 
adquirido ou modificado, gratuitamente ou por um custo. Mais 
especificamente, há a exigência de que o código fonte da 
aplicação esteja disponível. 

 
O software free é muito confundido com o software gratuito. 
De acordo com o portal InfoWester (2012): 
 

Software livre (free software) é um conceito de extrema 
importância no mundo da computação. Para estar nesta 
condição, o software precisa ter características atreladas a 
aspectos de liberdade. Pode-se dizer, portanto, que o software 
livre é um movimento social, que defende uma causa. Quando 
nos referimos a um software gratuito (freeware), estamos 
falando de um programa que você pode utilizar sem pagar. 
Perceba, com isso, que um software pode ser gratuito e livre, 
por outro lado, pode ser também gratuito e fechado. Um 
software nesta condição é restrito, isto é, somente o autor ou a 
entidade que o desenvolve tem acesso ao código-fonte, 
portanto você não pode alterá-lo ou simplesmente estudá-lo, 
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somente usá-lo da forma como foi disponibilizado. Muitas 
vezes, há limitações também em sua distribuição. 

4.1 Ubuntu 
Ubuntu é um sistema operacional grátis, baseado em Linux e 
desenvolvido por um grupo de pessoas voluntárias que, 
segundo sua página, a Ubuntu-BR (2012a), “visam contribuir 
com o sistema e com seus usuários, buscando interagir umas 
com as outras prestando suporte, divulgando, participando de 
eventos”. A palavra Ubuntu é de origem africana antiga e 
significa algo como “humanidade para os outros” ou “sou o 
que sou pelo que nós somos” (UBUNTU-BR, 2012b). Também 
designa um movimento sul-africano, comandado pelo bispo 
Desmond Tutu, prêmio Nobel da Paz (ABRIL, 2012). 

 

 
Figura 5. Área de trabalho do Ubuntu 

Fonte: (UBUNTU-BR, 2012b) 
 

Linux designa tanto um kernel quanto o sistema operacional 
que roda sobre ele. Grosso modo, kernel é um componente do 
sistema operacional que faz a ligação entre software e 
hardware (TECMUNDO, 2012a). O kernel Linux foi criado 
em 1991 por Linus Torvalds, estudante finlandês e, atualmente, 
é mantido por uma comunidade mundial de desenvolvedores, 
formada por programadores individuais e empresas, como HP, 
IBM e Hitachi (BR-LINUX.ORG, 2012). 

Em nosso projeto, foi instalado o sistema operacional Ubuntu 
nas máquinas, pois, se tratando de um projeto ligado à 
sustentabilidade e à reutilização, nada mais adequado do que a 
utilização de software livre, visando ao acesso de todos. 

 

5 REALIDADE VIRTUAL 
Realidade virtual é um conceito que apresenta diversas 
definições, mas, de acordo com o site Realidade Virtual e 
Aumentada (2012), trata-se de: 
 

uma interface avançada para aplicações computacionais, 
onde o usuário pode navegar e interagir, em tempo real, em 
um ambiente tridimensional gerado por computador, usando 
dispositivos multissensoriais. 

 
A realidade virtual surgiu após a Segunda Guerra Mundial, 
com simuladores de voo da Força Aérea dos Estados Unidos. 
Mais tarde, passou a ser utilizada com fins de entretenimento. 
Entretanto, o termo foi utilizado pela primeira vez nos anos 
1980, por Jaron Lamier, que achou necessário criar um termo 
que diferenciasse simulações tradicionais dos mundos digitais 
que ele criava (UEPB, 2012). 

Segundo Braga, da UEPB (2012), a realidade virtual apresenta 
três ideias básicas: 
• Imersão: Todos os dispositivos sensoriais são importantes para 

o sentimento de imersão. Normalmente, usam-se objetos como 
capacetes de visualização e salas de projeções das visões para 
auxiliar na imersão.  

• Interação: Esta idéia (sic) está relacionada com a capacidade 
do computador em detectar as entradas do usuário e modificar 
instantaneamente o mundo virtual e as ações sobre ele 
(capacidade reativa). 

• Envolvimento: está relacionada com o grau de motivação para 
o engajamento de uma pessoa com determinada atividade, 
podendo ser passivo ou ativo. 

Ainda de acordo com Braga, da UEPB (2012), a realidade 
virtual pode ser classificada do seguinte modo: 
• Sistemas de imersão: aqueles que submergem ou introduzem o 

explorador de maneira estreita com o mundo virtual, mediante 
a utilização de sistemas visuais do tipo HMD. 

• Realidade virtual em segunda pessoa (unencumbered 
systems): envolve respostas em tempo real. O explorador vê a 
si mesmo dentro de cena, pois é colocado em frente a um 
monitor no qual é projetada sua imagem somada a outra 
imagem utilizada como fundo ou ambiente (chromayed). 

• Sistema de Telepresença: a imersão é percebida através de 
sons e respostas aos movimentos realizados no mundo real. 

• Sistema Desktop: englobam as aplicações que mostram uma 
imagem 2D ou 3D na tela plana de um monitor de 
computador. 

5.1 Realidade Aumentada (RA) 
A realidade aumentada (RA) é uma tecnologia que permite que 
o mundo virtual seja misturado  ao mundo real, através da 
“sobreposição de objetos virtuais tridimensionais, gerados por 
computador, com um ambiente real, por meio de algum 
dispositivo tecnológico”, de acordo com Realidade Aumentada 
(2012). Isso possibilita uma maior interação e abre uma nova 
dimensão para o modo como realizamos tarefas e as 
incumbimos às máquinas (TECMUNDO, 2012b). 

Para que a realidade aumentada seja mais bem entendida, é útil 
o conceito de realidade misturada, que mistura real e virtual 
com duas possibilidades: a realidade aumentada, que se dá em 
um ambiente predominantemente real; e a virtualidade 
aumentada, cujo ambiente de atuação é predominantemente o 
mundo virtual. Assim, a realidade aumentada pode ser 
entendida como uma particularização da realidade misturada 
(REALIDADE AUMENTADA, 2012). 

 

 
Figura 6. Diagrama de realidade misturada 

Fonte: (MILGRAM, 1994 apud REALIDADE 
AUMENTADA, 2012). 

 
Segundo o site Realidade Aumentada (2012): 

 
A Realidade Aumentada também pode ser definida como a 
inserção de objetos virtuais no ambiente físico, mostrada ao 
usuário, em tempo real, com o apoio de algum dispositivo 
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tecnológico, usando a interface do ambiente real, adaptada 
para visualizar e manipular os objetos reais e virtuais (Kirner 
and Kirner, 2007). (...) Isto é obtido por meio de técnicas de 
Visão Computacional e de Computação Gráfica/Realidade 
Virtual, o que resulta na sobreposição de objetos virtuais com 
o ambiente real (Billinghurst, 2001; Boman, 1995; Milgram, 
1994). 
 

 
Figura 7. Representação do funcionamento de realidade 

aumentada 
Fonte: (IAPPUCSP, 2012) 

 
Responsáveis por essa possibilidade de interação de realidade 
aumentada, estão a popularização da webcam, o avanço da 
tecnologia de visão computacional e o aumento da potência dos 
computadores (REALIDADE AUMENTADA, 2012). Além 
disso, os códigos bidimensionais têm papel importante nessa 
tecnologia, uma vez que são eles os responsáveis por 
armazenar determinado código que gerará uma imagem virtual 
no monitor. A realidade aumentada é uma combinação desses 
códigos com um programa de computador, capaz de lê-los e 
interpretá-los (TECMUNDO, 2012b). 

5.1.1 Tipos de Sistemas de Realidade Aumentada 

Os sistemas de realidade aumentada podem ser classificados de 
acordo com o tipo de display utilizado, envolvendo visão ótica 
ou por vídeo. Isso dá origem a quatro tipos de sistemas: 
 
a. Sistema de visão ótica direta 
Esse sistema utiliza óculos ou capacetes com lentes que 
permitam o recebimento direto da imagem real, com a imagem 
virtual sobreposta à cena real. Pode-se utilizar, por exemplo, 
uma lente inclinada que reflita a projeção de imagens geradas 
nos olhos do usuário. 
 

 
 

Figura 8. Diagrama do sistema de visão ótica direta 
Fonte: (REALIDADE AUMENTADA, 2012) 

 
Figura 9. Dispositivos de visão ótica direta 

Fonte: (REALIDADE AUMENTADA, 2012) 
 
b. Sistema de visão direta por vídeo 
Nesse sistema, são utilizados capacetes que possuem 
microcâmeras acopladas. A cena real, capturada do ambiente, é 
misturada com os gráficos virtuais gerados e apresentada ao 
usuário por meio de pequenos monitores montados no 
capacete. 
 

 
Figura 10. Diagrama e dispositivo de sistema de visão 

direta por vídeo 
Fonte: (REALIDADE AUMENTADA, 2012) 

 
c. Sistema de visão por vídeo baseado em monitor 
Esse sistema apresenta a imagem real, capturada por meio de 
uma webcam, com a sobreposição dos gráficos virtuais, em um 
monitor. O ponto de vista do usuário, no geral, é fixo e 
depende da posição da webcam. 
 

 
Figura 11. Diagrama e dispositivo de sistema de visão 

direta por vídeo baseado em monitor 
Fonte: (REALIDADE AUMENTADA, 2012). 

 
d. Sistema de visão ótica por projeção 
A diferença desse sistema está no fato de serem utilizadas 
projeções em superfícies do ambiente real. Assim, não é 
necessitado nenhum aparelho auxiliar para a visualização da 
imagem. Entretanto, esse sistema é limitado pelo ambiente real, 
na medida em que se necessita de superfícies para projeção. 

5.2 Software de RA 
Um software de realidade aumentada é um programa que 
possibilita a sobreposição de imagens virtuais sobre imagens 
reais. Para tanto, o programa está associado a uma câmera, que 
faz leitura de códigos específicos, nos marcadores, gerando 
uma imagem específica para cada codificação. 
 
Para nosso projeto, utilizamos o ARToolKit, uma biblioteca de 
software em linguagem C e C++, que permite o 
desenvolvimento de aplicações de realidade aumentada. O 
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programa utiliza técnicas de visão computacional para calcular 
a posição real da câmera e orientação relativa aos cartões 
marcados com códigos (HITLAB, 2012c). 
 

 
Figura 12. Exemplo de realidade aumentada a partir do 

ARToolKit 
(HITLAB, 2012a) 

 
O funcionamento do ARToolKit se dá da seguinte forma: 
primeiro, a câmera captura o vídeo do mundo real e o envia 
para o computador. No computador, o software procura, em 
cada frame do vídeo, alguma forma quadrada, isto é, os 
marcadores. Caso essa forma seja encontrada, o programa usa 
alguns cálculos matemáticos para calcular a posição da câmera 
em relação ao marcador codificado. Uma vez conhecida a 
posição da câmera, um modelo de computação gráfica é 
desenhado a partir daquela mesma posição. Esse modelo é 
desenhado em cima do vídeo do mundo real, parecendo estar 
na mesma posição do quadrado marcador. A produção final é 
mostrada no monitor de modo que o usuário vê gráficos 
sobrepostos no mundo real (HITLAB, 2012b). Esse 
funcionamento pode ser observado no esquema abaixo: 
 

 
Figura 13. Esquema de funcionamento do ARToolKit 

Fonte: (Adaptado de HITLAB, 2012b) 
 

6 MOSAICOS DE MONITORES 
A tecnologia que aqui denominaremos mosaico de monitores 
se refere ao uso de vários monitores unidos e de alguma forma 
interligados de modo que possam formar uma imagem maior, 
sendo que cada monitor mostra uma parte da imagem. Em 
outros momentos, entretanto, é possível e pode ser interessante 
que cada tela exiba uma imagem separada. Além disso, pode-
se, ainda, fazer uso de uma combinação das duas 
possibilidades. 
 
De acordo com o white paper Video walls: the changing face 
of oversized displays, “a simulação realística e o impacto dos 

videowalls aumentam sua eficiência através da imersão de 
usuários em seus ambientes” (SAMSUNG, 2013). 
 
Encontra-se essa tecnologia também referenciada como 
videowall (parede de vídeo), displaywall (parede de tela), 
multi-display (múltiplas telas) e multi-monitor (múltiplos 
monitores). Apesar de não terem sido encontrados textos 
explícitos sobre tal, tem-se a impressão de que denominações 
como videowall referem-se a contextos mais profissionais e 
com telas maiores, enquanto que múltiplos monitores seria uma 
nomeação relacionada a processos mais caseiros e com 
tamanho mais reduzido. A nomeação mosaico de monitores foi 
escolhida em referência ao processo artístico no qual pequenas 
peças são organizadas de modo a formar uma imagem maior, 
em vista da semelhança dos processos (INFOESCOLA, 2013). 
 

 
Figura 14. Mosaico de monitores, com matriz 4x4 

Fonte: (PIXELL, 2013) 

6.1 Hardware e Software 

6.1.1 Computador 

Para o funcionamento do mosaico de monitores, são 
necessários equipamentos e programas capazes de configurá-
lo. Há algumas opções de aparelhos e tecnologias para que isso 
seja possível. 
 
Primeiramente, há os equipamentos de videowall profissionais, 
que utilizam processadores de vídeo. Conforme o site da 
empresa Pixell (2013): 
 

O trabalho dessa peça de hardware e software é pegar todas 
as fontes de imagens a ser usadas, convertê-las em um 
formato comum, dimensioná-las e posicioná-las através da 
matriz de videowall. 

 

 
Figura 15. Diagrama de funcionamento de processador de 

vídeo 
Fonte: (adaptado de PIXELL, 2013) 
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Entretanto, trata-se de uma solução de alto custo, de difícil 
acesso e que, portanto, não conveio para o projeto.  
 
Outra opção para a configuração do mosaico de monitores é a 
adição de saídas de vídeo a um computador, de modo a 
adicionar mais monitores. Isso pode ser feito de duas formas: 
externa ou internamente. 
 
De modo externo, trata-se do uso de adaptadores que, de 
acordo com o site Popular Mechanics (2013): 
 

atuam como processadores gráficos externos ou enganam o 
processador gráfico interno do computador para achar que 
está conectado a um monitor extraordinariamente longo. 

 
Esses dispositivos são chamados por algumas empresas de 
Multi Stream Transport (MST) Hub ou Graphics Expansion 
Module. Também existem adaptadores de VGA para USB no 
mercado. 
 
A outra forma de adicionar saídas de vídeo é através da adição 
de placas de vídeo ao computador. Algumas empresas 
produzem placas de vídeo com mais de uma saída para 
monitor, podendo essa quantidade chegar a quatro e até seis 
saídas. Esses equipamentos são projetados para a utilização em 
multimonitores. Alguns deles acompanham programas 
específicos que realizam correções e aplicam efeitos para o 
mosaico de monitores. Porém, o próprio painel de controle do 
Ubuntu permite que sejam feitas configurações nas disposições 
dos monitores. 
 
Há, ainda uma última opção constatada na pesquisa. Trata-se 
de utilizar vários computadores sincronizados, cada um ligado 
a um monitor, utilizando um software específico para tal. A 
Motama, por exemplo, descreve como configurar um videowall 
através de sua tecnologia NMM. 
 
De acordo com a pesquisa e os objetivos do projeto, a melhor 
opção seria a que utiliza várias placas de vídeo no computador 
devido à sua maior facilidade de uso e aquisição. Desse modo, 
indica-se o uso de um computador moderno para controlar os 
monitores obsoletos, que estão sendo reutilizados. É necessário 
usar uma placa-mãe com mais de uma saída PCIe, de modo a 
suportar várias placas de vídeo, que, por sua vez, têm várias 
saídas para monitores, de modo a formar o mosaico de 
monitores. 
 
Inicialmente, tentou-se utilizar um hub VGA, entretanto não 
houve sucesso, pois tal equipamento é capaz apenas de 
transmitir a mesma imagem para todas as telas, sem dividir 
aquela entre estas. 

 
Figura 16. Teste de realidade aumentada utilizando hub 

VGA 

6.1.2 Monitores 

Apesar de haver telas especialmente feitas para o objetivo do 
videowall, com finíssima moldura, de modo a não prejudicar a 
imagem, o projeto do Mosaico Digital utiliza os monitores 
obsoletos Samsung SyncMaster 793v. Desse modo, pode haver 
pequenos prejuízos à imagem. Não foram retiradas as carcaças 
plásticas dos monitores devido aos riscos que tal procedimento 
poderia oferecer, visto que o equipamento é dotado de alta 
carga elétrica. 

6.2 Principais Usos 
Os mosaicos de monitores, isto é, videowalls são empregados 
profissionalmente em salas de controle e comando, devido ao 
tamanho de sua tela, que permite ampla visualização de 
informação. Essa tecnologia também pode ser empregada com 
o fim da publicidade, em locais de grande aglomeração 
humana, por exemplo. O site da empresa Christie, que trabalha 
com soluções visuais, dá exemplos de usos para suas soluções 
de videowall profissionais.Entre eles estão o monitoramento 
nos setores de transmissão, defesa, energia, sistemas de 
controle de tráfego, serviços públicos e de emergência, 
vigilância e segurança, e telecomunicações (CHRISTIE, 2013). 
 
O uso de vários monitores também é frequente em uso tanto 
caseiro como empresarial. Nesse caso, as telas são de tamanho 
e quantidade reduzidos em relação ao uso profissional. 
Entusiastas de jogos utilizam essa tecnologia para aumentar a 
imersão no ambiente virtual ao aumentar o tamanho da tela e 
profissionais que trabalham com computadores a utilizam de 
modo a elevar sua produtividade, já que se possibilita o uso de 
vários programas simultaneamente. Há, inclusive, estudos que 
demonstram que o uso de vários monitores pode aumentar a 
produtividade de 9% a 50% (POPULAR MECHANICS, 2013). 
 

7 O MOSAICO DIGITAL NA EDUCAÇÃO 
A realidade aumentada pode ser entendida como o uso do 
mundo virtual no mundo real, através de um processo de 
computador. A utilização de tecnologias para a produção de 
objetos tridimensionais tem sido utilizada em vários campos: 
Arquitetura, Medicina, Engenharia, entre outros.  Na educação, 
tem um grande potencial, especialmente com a motivação que 
pode resultar aos alunos, deixando a aula mais dinâmica e mais 
produtiva. 
 

 
Figura 17. Geometria na realidade aumentada 

Fonte: (INSTITUTO CLARO, 2009) 
 
De acordo com Wanderley et al. (2013): 
 

A RA proporciona ao aluno a sensação de domínio da 
aplicação computacional, garantindo uma interação mais 
natural entre aluno e máquina. Sendo assim, a educação tem   
muito a ganhar com a inserção dessa tecnologia, tendo em 
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vista que a mesma proporciona   grande interatividade entre 
professores e alunos e destes com o meio tecnológico, pois 
permite    que os usuários se concentrem mais no conteúdo 
pedagógico da ferramenta e gastem menos   tempo tentando 
aprender a dominar os aspectos relativos à manipulação do 
hardware. 

 

8 PROPOSTAS FUTURAS 

8.1 Uso na Educação 
O Mosaico Digital cria uma ampla variedade de utilizações no 
ramo da educação, podendo ser utilizado em aulas para obter 
uma dinamização dos assuntos complexos e um entendimento 
mais avançado com base na visualização de imagens 
tridimensionais. 
 
O projeto pode ser direcionado ao uso em diversas áreas, como 
Física, Geografia, Biologia e Química. Através das imagens 
podem-se representar climas, moléculas, órgãos do corpo, 
mapas, explicando assuntos que através de desenhos no quadro 
não seriam facilmente entendidos. 
 

  
Figura 18. Exemplo de uso da realidade aumentada 

Fonte: (GEEK, 2013) 

8.1.1 Alfabetização 

Propõe-se a criação de um programa de realidade aumentada 
que utilize os marcadores para gerar imagens de letras, 
associadas a elementos que os correspondam (por exemplo: A 
e abelhas). Esse programa seria utilizado como ferramenta de 
apoio no processo de alfabetização de crianças, ao tornar o 
processo mais lúdico, tanto por causa da realidade aumentada 
como por causa da grande imagem formada pelo mosaico de 
monitores. 

8.1.2 Aulas de Ciências da Natureza 

Constitui outra proposta a ideia de utilizar a realidade 
aumentada do projeto Mosaico em situações que exijam 
visualizações mais complexas, como em 3D. Essa aplicação 
poderia ser utilizada em diversas disciplinas como Física, 
Química, Biologia e Matemática. Como exemplos, podemos 
citar a visualização das forças atuantes em um corpo (Física); 
ligações interatômicas e intermoleculares (Química); 
funcionamento de órgãos do corpo humano (Biologia) e sólidos 
geométricos (Matemática). Ressalta-se que esses são apenas 
exemplos e que a gama de possibilidades de uso da realidade 
aumentada na educação é gigantesca. Tal aplicação se justifica 
pela dificuldade muitas vezes encontrada em visualizar alguma 
parte de teoria mais abstrata ou em três dimensões. 

8.1.3 Jogos Educativos 

Através do Mosaico Digital podem ser recriados diversos jogos 
educativos com uso da realidade aumentada, que desenvolvam 
capacidades de pensamento e estratégias. Como exemplos, 
podem-se citar damas, jogo da velha e da memória. 

8.2 Apresentação Interativa do Colégio 
Um possível uso futuro do Mosaico Digital é a apresentação do 
colégio para novos alunos e pais em época de matrículas, já 
que o projeto permancerá ali. Os visitantes poderiam usar 
marcadores programados para exibir na tela diferentes 
informações sobre a instituição, como espaços físicos, conselho 
diretor, corpo docente, atividades desenvolvidas, entre outras. 
Essas informações poderiam aparecer em forma de imagem ou 
vídeo, por exemplo. 

8.3 Expansão para o Kinect 
O Kinect é um aparelho lançado em 2010 pela Microsoft, que 
foi desenvolvido para Xbox 360, o console de videogames da 
empresa. Trata-se de um sensor de movimentos e detecção de 
voz, que poderia substituir, no futuro, o ARToolKit como 
ferramenta de realidade aumentada. Com tal dispositivo, a 
interação homem-máquina se daria através de movimentos 
corporais e voz, em vez do atual uso de marcadores 
codificados. Entretanto, ainda não se sabe como integrar o 
Kinect ao atual projeto nem quais aspectos do projeto poderiam 
ter que ser modificados. 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Há dois objetivos principais no projeto do Mosaico Digital. O 
primeiro deles é participar de uma solução para o lixo 
eletrônico gerado, ao reaproveitar monitores que seriam 
descartados. Dessa forma, contribui-se para que o meio 
ambiente não seja prejudicado, pois, caso fossem descartados 
indevidamente, as substâncias tóxicas desses aparelhos 
poderiam contaminá-lo. O outro é a iniciativa de contribuir 
para a educação, no sentido de tornar seu processo mais lúdico 
e interessante, na medida em que, fazendo uso da tecnologia de 
realidade aumentada, torna a relação homem-máquina mais 
interativa. Com tal tecnologia, ainda no âmbito escolar, 
objetiva-se o uso na divulgação de trabalhos dentro da 
comunidade escolar. O uso de software livre enriquece ainda 
mais o projeto, em vista da liberdade e sustentabilidade 
oferecidos. 
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