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Abstract. This paper's objective is to, after a study, create a tool able to utilize 

augmented reality in molecular simetry studies, the sistem will be implemented 

in java using OpenCV, with this software in hands a analyze will show the 

efficacy of this method against the usual ones. 

Resumo. O objetivo desse projeto é fazer um estudo e criar uma ferramenta 

capaz de utilizar a realidade aumentada no ensino de simetria molecular, o 

sistema será feito em java com a utilização da biblioteca OpenCV, com o 

software em mãos uma analise será feita para verificarmos eficácia do mesmo 

em relação as formas convencionais de ensino. 

1. Introdução 

Dentro da química, principalmente a orgânica, simetria molecular é uma propriedade 

muito importante que pode nos dar varias informações como características físicas de 

moléculas e sua estrutura eletrônica, essa importância faz com que o seu estudo, mesmo 

que básico, seja indispensável para profissionais da área. 

 Hoje em dia, o ensino da simetria molecular vem sofrendo um entrave na hora 

de se representar precisamente essas moléculas de forma que sua visualização seja clara 

para o aluno, esse trabalho propõe solucionar esse problema através do uso da Realidade 

Aumentada (RA). 

 Realidade aumentada é uma técnica de computação gráfica que combina 

aspectos como captura e reconhecimento de imagens e consiste na inserção de 

elementos virtuais em uma projeção do mundo real. 

 Ao fim desse projeto espera-se a criação de um software capaz de reconhecer um 

marcador apresentado a uma câmera e que projete em um dispositivo de saída a imagem 

capturada pela câmera mais uma representação 3D da molécula requisitada e suas 

possíveis simetrias sobre o marcador, fazendo com que a visualização da simetria 

molecular se torne muito mais intuitiva e tornando sua aprendizagem mais fácil.  

 Para a criação e a validação deste sistema será considerado o estudo do 

levantamento bibliográfico sobre a utilização do recurso de realidade aumentada no 

auxilio ao ensino da química. 



  

2. Fundamentação Teórica-Metodológica e Estado da Arte 

A criação de novos métodos de educação e treinamento unidos a ferramentas já 

existentes a alguns anos vem tornando cada vez mais rápido e eficiente a transmissão de 

conhecimento a nível superior, básico e até mesmo no ramo de negócios onde algumas 

empresas se armam da tecnologia para treinar os seus funcionários. Dentro desse 

cenários as técnicas de computação gráfica, mais especificamente no caso desse estudo, 

a realidade aumentada, vêm tendo um papel muito importante, devido a inserção de 

elementos virtuais criados pelo computador ao mundo real.  

 Realidade aumentada, também conhecida como realidade mista, combina 

aspectos de reconhecimento de imagens, realidade virtual e interação homem-maquina 

em sistemas que inserem objetos ou elementos do mundo virtual no mundo real através 

de interações em tempo real e a projeção de modelos 3D sobre marcadores, com o 

auxilio de uma ou mais câmeras. 

 Os procedimentos básicos para a criação de um ambiente em realidade 

aumentada podem ser divididos em quatro passos: (2) 

1. Obtenção de informações do mundo real, através de dispositivos de captura, no 

caso desse projeto, uma câmera. 

2. Analise do mundo real para obter informações como o posicionamento da 

câmera, localização e identificação dos marcadores. 

3. Geração do modelo virtual a partir das informações obtidas no mundo real. 

4. Integração e exibição em tempo real das imagens obtidas com a captura no 

mundo real e o modelo virtual criado. 

 Técnicas de RA vêm sendo amplamente usadas em diversas áreas, como na 

medicina, na psicologia, em tratamentos que combatem fobias e na educação entre 

outras. O foco desse trabalho é aplica-la na educação, através da representação de 

moléculas químicas e suas simetrias. 

 Na química, principalmente a orgânica simetria molecular é um fator muito 

relevante, o que torna o seu estudo indispensável. Essa propriedade ajuda a determinar 

as propriedades físicas de moléculas, indica como as reações podem ocorrer e permite a 

construção de orbitais moleculares e estruturas eletrônicas. O bom domínio dessas 

informações podem ser aplicadas em diversos estudos atuais. (4) (5) 

 OpenCV é uma biblioteca multiplataforma desenvolvida pela Intel muito 

utilizada na implementação de sistemas  na área de visão computacional. 

2.1. Justificativa 

Através de conversas com profissionais da área constatou-se que um dos desafios no 

ensino de simetria molecular é a exibição de moléculas de forma em que se possa ver 

com clareza a disposição de seus elementos e identificar uma possível simetria, 

portanto, a criação de um sistema capaz de localizar essas simetrias e representa-las de 

forma clara, e com diretrizes pedagógicas que utilizem todo o potencial da realidade 

aumentada na educação, tornaria o aprendizado muito mais eficaz.  



  

 A capacidade que a RA tem de inserir elementos 3D no mundo real através da 

identificação de marcadores vai tornar o estudo de simetria molecular muito mais 

atraente e didático. 

 As técnicas de computação gráfica que serão desenvolvidas e usadas nesse 

trabalho poderão ser aplicadas futuramente em muitas outras áreas, podendo facilitar a 

criação de outros sistemas que venham a utilizar a Realidade Aumentada, treinamentos 

e palestras. 

3. Objetivos 

Desenvolver um sistema utilizando a realidade aumentada que represente de forma 

simples e didática a simetria presente em algumas moléculas através do reconhecimento 

de marcadores, para que esse possa ser usado em sala de aula. Também faz parte dos 

objetivos desse projeta a criação de uma base teórica forte sobre a utilização do recurso 

de realidade aumentada no auxilio ao ensino da química. 

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas 

• Levantamento bibliográfico sobre o uso de realidade aumentada aplicada na 

educação. 

• Para obtenção dos modelos de moléculas 3D será utilizado uma versão do 

Software de código aberto Avogadro. 

• Serão utilizadas técnicas de reconhecimento de imagem para identificar os 

marcadores onde serão representadas as moléculas. 

• Os modelos 3D serão arquivos do tipo OBJ para facilitar a implementação do 

sistema e permitir uma maior portabilidade. 

• Todo sistema será implementado na linguagem Java, utilizando a biblioteca 

OpenCV. 

• Fara parte do desenvolvimento o estudo de técnicas para identificar simetria em 

moléculas, mas não as suas aplicações.  

• Todo sistema será implementado e avaliado utilizando como base as vantagens 

da utilização da realidade aumentada na educação. 

 

5. Cronograma de Execução 

  

Table 1. Cronograma de Execução 

 Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov 

Revisão 

bibliográfica 

Inicio      Fim      

Implementação 

do 

 Inicio Fim      



  

reconhecimento 

dos marcadores 

Obtenção dos 

modelos 

moleculares 

 Inicio Fim      

Interação entre 

os modelos 3D 

e os 

marcadores 

  Inicio  Fim    

Projetar a 

simetria nas 

moléculas 

   Inicio  Fim   

Finalizar o 

sistema 

 Inicio     Fim  

Escrita da 

monografia  

Início       Fim 

 

6. Contribuição e Resultados esperados 

Espera-se ao fim do desenvolvimento deste estudo a obtenção de um software capaz de 

representar de forma precisa e didática moléculas e suas simetrias, facilitando o ensino 

desses conceitos pelos usuários, neste caso os professores. A representação deve ser 

feita de tal forma que ao apresentar para uma câmera um marcador, previamente 

catalogado, o software de fazer o reconhecimento desse marcador e exibir no dispositivo 

de saída a imagem obtida pela câmera somada com a projeção da molécula referente. 

Espera-se descrever os problemas e as soluções quando se utiliza realidade aumentada 

na educação. 
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