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RESUMO

Apesar das recentes tecnologias imersivas estarem se aproximando cada vez mais do público geral, essa experiência ainda é custosa e muitas 
vezes impraticável para alguns usuários, este é o cenário encontrado na ilha de Algodoal, estudo de campo deste trabalho. Muitos setores da 
indústria, entretenimento, saúde e serviços já exploram a tecnologia de Realidade Virtual e Aumentada Imersiva. Entretanto, a experiência que o 
usuário tem com esse tipo de tecnologia é algo tão diferente das aplicações usuais, que é comum que o interesse seja maior pela tecnologia em si 
do que propriamente pela utilidade dela. A proposta deste trabalho trata do uso de tecnologias de geolocalização para o desenvolvimento de 
aplicação web capaz de disponibilizar de maneira off-line bases geográficas da Área de Proteção Ambiental (APA) especificamente em 
algodoal/Maiandeua-Pará-Brasil. Atualmente, a geolocalização é realizada por diferentes dispositivos entre eles celulares, tablets e os tradicionais 
dispositivos de GPS. Este trabalho, disponibiliza a localização off-line de mapas e indicações de caminhos com uso de aplicativo de realidade 
aumentada e virtual. Deste modo foi disponibilizado através de um sistema inteligente, acesso a informações geográficas representadas por 
mapas temáticos (modelos abstratos e simplificados da superfície terrestre) localização de praças, praias e pontos turísticos, assim como o trajeto 
dentro da ilha e locais para repouso e comercio. Tudo de forma interativa e dinâmica com o intuito de mostrar não só a posição do usuário, mas 
fornecer outras informações relevantes relacionadas à região onde se encontram, previamente pontuada por Gps no estudo de campo realizado. 
O cenário atual de acesso a rede banda larga em locais no interior do Estado do Pará, tem área de cobertura do serviço limitada, um cenário hostil 
para aplicações que precisam de conexão com a internet, muitas vezes indisponível, a dificuldade para acessar um mapa online devido a falhas na 
rede e a pouca informação sobre o deslocamento dentro da ilha, levou a pesquisa e ao tema proposto. O desenvolvimento da aplicação utiliza 
tecnologias livres para a construção do site com os mapas interativos implementa-se os recursos do Servidor de mapas Mapserver, linguagem  de 
programação Python, Javascrip e PHP, e banco de dados PostGIS/postgresql. A tecnologia desse sistema dispõe de uma boa infraestrutura, onde o 
visitante encontrará - já referenciados a geolocalização dos lugares citados devidamente mapeados e  pré-localizados no banco de dados. Apartir 
da rede interna qualquer cidadão, dentro da zona de cobertura da rede, com seu dispositivo móvel como tablet, celular, smartphone, netbook ou 
notebook, poderá se conectar e acessar à aplicação web e usufruir de uma cobertura de mapas off-line. A metodologia utilizada, quanto ao tipo 
de pesquisa, foi exploratória. Utilizando essa técnica para a visualização de dados geográficos através de aplicações web (Internet/Intranet). A 
aplicação permitiu eventualmente inferir dados geográficos através da própria interface web. Essa alternativa de consulta de informações que a 
aplicação propõe permite a usuários, aos moradores e comerciantes do local, calcular tempo e distância em cada viagem ao se deslocarem dentro 
da região mapeada, que eventualmente pode ser combinada à metodologias como relatórios, gráficos e outros, agregando a TIC como forma de 
difusão da informação em meio virtual e trabalhar com colaboração. Neste contexto, o presente trabalho definiu e implementou uma integração 
de tecnologias de baixo custo para smartphones e notebooks, com uso de realidade virtual. Dessa forma, oferece uma contribuição para a área de 
Sistemas inteligentes com o desenvolvimento de aplicativo que auxilia na localização e escolha de pontos, dentro do cenário trabalhado.
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