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RESUMO 

 

 

Este trabalho apresenta a criação de uma solução em Realidade Aumentada, baseada em 

software livre, para o ensino da simetria molecular. O entendimento dos planos de simetria em 

uma estrutura molecular tridimensional não é uma tarefa fácil, exige por parte dos alunos uma 

percepção apurada de geometria no espaço tridimensional. Para facilitar o entendimento da 

geometria molecular existem kits que possuem objetos 3D que representam moléculas, porem 

esses kits não oferecem a representação dos planos de simetria. Este trabalho mostra que é ideal 

a utilização de realidade aumentada para resolver este problema. Para o desenvolvimento do 

ambiente em realidade mista foi utilizada a  biblioteca livre ARToolKit e  para a criação das 

moléculas usou-se os software livres  BALLView e Blender.   
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ABSTRACT 

 

 

This paper presents an Augmented Reality solution, based on open source software, for 

molecular symmetry the teaching. Understanding planes of symmetry in a three-dimensional 

molecular structure is not an easy task, it requires that the students to have keen sense of 

geometry in three-dimensional space. To facilitate the understanding of the molecular geometry 

there are kits that have 3D objects representing molecules, however these kits do not provide 

the representation of symmetry planes. This work shows that it is ideal to use augmented reality 

to solve this problem. For the development of the mixed reality environment was used the free 

library ARToolKit and the creation of molecules used to the free software Blender and 

BALLView.   

 

Key words: Augmented Reality. Molecular symmetry. Education. ARToolKit. BALLView. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Quando se fala sobre a utilização de recursos audiovisuais na educação, uma 

das frases mais citadas é a famosa “uma imagem vale mais que mil palavras”, atualmente 

acreditada a Marshall Mc Luhan [1], apesar de não ser falsa, essa tese precisa ser melhor 

analisada, tendo em vista que a maneira como a imagem é transmitida tem uma importância 

crucial na sua efetividade.  

Nem todas as pessoas possuem a mesma capacidade abstração quando se trata 

de interpretar imagens, principalmente quando se trata da visualização de elementos em 3D 

representados em um plano com apenas duas dimensões, alguns não conseguem abstrair nem 

mesmo as mais simples [2]. Tal dificuldade vem sendo um grande empecilho para o ensino da 

química molecular, onde a visualização das estruturas moleculares e suas várias vertentes, como 

simetria e disposição, é essencial para o entendimento de diversos aspectos [3]. Os estudos 

apontaram que a Realidade Aumentada é ferramenta ideal para solucionar esse problema. 

Apesar de não ser uma tecnologia nova a Realidade Aumentada vem 

crescendo e tendo muito destaque no meio acadêmico e comercial [4]. Como definiu Ronald 

Azuma, RA é um sistema capaz de integrar elementos 3D do mundo virtual com o mundo real 

em uma aplicação em tempo real  [5] [6]. Muitos projetos aproveitaram a capacidade de inserir 

elementos virtuais ao mundo real de forma tão eficaz presentes na Realidade Aumentada para 

utiliza-la como solução para os problemas de representação da química anteriormente citados. 

Os projetos em geral apresentaram resultados muito satisfatórios, mas alguns aspectos dessa 

integração entre RA e o ensino da química ainda podem ser explorados, como é o caso do ensino 

da simetria molecular, abordado por esse trabalho que tem como objetivo apresentar todos os 

estudos envolvidos na criação de uma solução para o ensino de simetria molecular através da 

Realidade Aumentada, assim como a criação da mesma, baseando-se em software e bibliotecas 

livres. 

Este trabalho está dividido da seguinte forma: No capitulo 2 são abordados os 

aspectos referentes a utilização dos recursos audiovisuais na educação, visando enfatizar como 

esses aspectos se encaixam na era da informação em que vivemos, capitulo seguinte são 

apresentadas as características e definições em torno da Realidade Aumentada, assim como o 

seu estado atual da arte. No capítulo 4 é abordada a eficiência do usa de aplicações em RA na 

educação, em especial na química e finalmente no capítulo 5 são mostradas as inspirações, 



 

desenvolvimento, resultados alcançados e propostas de trabalhos futuros para a Realidade 

Aumentada aplicada no ensino da simetria molecular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 RECURSOS AUDIOVISUAIS NO ENSINO  

 

A utilização de recursos audiovisuais como ferramentas de auxílio para a 

educação não é uma abordagem nova, muito pelo contrário, mas ainda segue em franca 

evolução, a todo momento surgem novas fontes de pesquisas e ideias para serem defendidas e 

provadas. Diversos autores, alguns renomados como Piaget e Vygotsky, já escreveram sobre o 

tema, a seguir, serão apresentados alguns pensamentos e estudos que defendem e embasam esse 

tipo de abordagem educacional. 

Como foi apontado por Piaget e Vygotsky, por volta dos dois anos de idade 

acriança passa a ter uma função simbólica, que é a habilidade de traduzir símbolos e sons em 

pensamento, desenvolvida, mas é nos primeiros anos de escola que essa função atinge um 

próximo nível com o aprendizado da leitura e da escrita, muitas vezes não nos damos conta 

disso, mas essa já é uma forma de utilização de recursos audiovisuais na educação [7]. A função 

simbólica é o que nos permite ensinar através de símbolos e imagens. 

Quando se fala sobre a utilização de recursos extras na educação, uma das 

frases mais citadas é a famosa “uma imagem vale mais que mil palavras”, atualmente atribuída 

a Marshall Mc Luhan [7]. Essa tese, assumida como verdade sem muito questionamento por 

alguns estudiosos, defende a importância do meio de comunicação em que a mensagem vai ser 

transmitida, dizendo inclusive que o meio é mais importante do que a própria mensagem, a tese 

é verdadeira, mas apenas em contextos específicos. Se for considerada uma situação em que é 

prciso representar o sol, por exemplo, apresentar uma imagem como a Figura 2.1 por mais 

simplória que fosse seria o suficiente para boa parte das pessoas, mas o mesmo fato não se 

repetiria caso o elemento fosse um acelerador de partículas, mesmo com uma foto real, poucas 

pessoas entenderiam sem a necessidade de uma explicação falada, é necessário que o conceito 

que vai ser representado seja previamente construído.   

A utilização de imagens é um bom exemplo mas não é o único artificio 

audiovisual usado na educação, qualquer tipo de auxilio multimídia pode servir através da 

combinação de texto, arte, gráficos, sons, animações e vídeos estimular a criação de relações 

que podem facilitar a absorção de informação e a retomada de conhecimento por parte dos 

alunos [8].  

 



 

 

Figura 2.1 Representação simples do Sol (autor desconhecido). 

 

Com o passar dos anos e os avanços na tecnologia da comunicação uma 

natural evolução na utilização de elementos multimídia nos centros de ensino também 

aconteceu, cartazes e retroprojetores deram espaço ao Datashow, que por sua vez também 

sucumbira perante novas tecnologias. Hoje em dia os estudantes presentes na sala de aula 

pertencem a uma geração totalmente imersa na era do audiovisual e estão acostumados com a 

maneira rápida e fácil com que a informação é obtida [9]. Boa parte de suas vidas passa em 

contato com dispositivos com grande poder audiovisual, como smart TVs, câmeras digitais, 

MP4 players, videogames portáteis, smartphones e tablets, a presença nas redes sociais também 

é uma grande influência pra maneira com que essa geração vê o mundo e consequentemente a 

educação.  

De acordo com o Instituo Nacional de Estatísticas da Espanha já em 2008 

cerca de 60% das casas na União Europeia possuía acesso à internet. Na Espanha cerca de nove 

milhões de casas possui conexão com a internet. 97,80% dos jovens entre 16 e 24 anos possuem 

telefone celular, e esse também é o grupo de pessoas que mais usa o computador e a internet 

[9]. A educação não ficou de lado durante todo esse processo, para se adequar as novas 

necessidades dos alunos, professores que também estão imersos nessa sociedade da 

comunicação precisaram se adaptar e passaram a fazer uso de novas tecnologias no exercício 

de sua profissão. 

As vantagens da utilização de auxílios audiovisuais por parte dos professores 

é indiscutível, mas como vimos anteriormente insuficiente se aplicada sozinha, o grande desafio 

para profissionais da área e alcançar um equilíbrio entre as técnicas convencionais de ensino e 

o uso desses recursos [10]. Dentro das diversas tecnologias supracitadas as que mais se 



 

destacam são as que criam uma maior iteratividade entre a sala de aula e o conteúdo que está 

sendo apresentado. Dentro dessas características a Realidade Aumentada vem recebendo 

bastante notoriedade e por isso foi escolhida como fonte de estudo desse trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 REALIDADE AUMENTADA 

 

O grande objetivo da Realidade Aumentada, ou Realidade Mista, é agregar 

informações e significado a objetos e lugares reais. Em distinção a Realidade Virtual, a 

Realidade Aumentada não cria situações onde a realidade é simulada, e sim, incorpora 

elementos e representações característicos do mundo virtual à um ambiente real existente, tal 

técnica em contextos específicos pode agregar valor e dados para aprofundar o conhecimento 

de indivíduos sobre os aspectos em questão. Por exemplo, sobrepondo os resultados de um 

exame de imagem sobre o corpo de um paciente, a realidade aumentada pode ajudar na 

marcação dos lugares onde serão feitos os cortes em uma cirurgia. 

Realidade Aumentada vem sendo utilizada em diversas áreas, incluindo a 

aviação, onde ferramentas mostram aos pilotos informações importantes sobre o espaço que 

estão percorrendo; entretenimento, agregando informações em replays e analises esportivas; e 

em museus, onde, por exemplo, os artefatos podem exibir sua história e informações de como 

foi localizado. 

Se comparada com a Realidade Virtual tradicional a RA possui algumas 

vantagens, como as seguintes [6]: 

 Como a RV trata de uma simulação do mundo real em um computador, 

dando as pessoas uma sensação de imersão, onde o mundo virtual tem o 

papel principal, seu grau de realismo depende do quão boa é a simulação, 

já a Realidade Aumentada é a iteração orgânica entre o mundo real e o 

ambiente virtual, o que a faz alcançar um grau de realismo impossível 

para a Realidade Virtual. 

 A Realidade Aumentada possui uma melhor iteratividade por ter como 

ambiente principal o mundo real, o que não acontece na Realidade 

Virtual, onde o usuário tem uma posição passiva dentro da virtualidade.    

 

3.1    EMBASAMENTO TEÓRICO SOBRE A REALIDADE AUMENTADA 

 



 

O princípio básico da Realidade Aumentada é criar através de uma integração 

entre sensores, inserções de algo virtual e o mundo real orgânico um cenário realístico, 

possuindo segundo Ronald Azuma, a combinação do real e o virtual, iterações em tempo real e 

registros em 3D [5] [6]. Para que esse tipo de situação seja possível é necessário um processo 

que envolve a captura da imagem no mundo real, localização dos marcadores, transformação 

das coordenadas do marcador para o mundo virtual, desenho dos objetos virtuais e a união deles 

com o mundo real, tal processo pode ser dividido em quatro etapas [6]: 

1) Obter as informações do mundo real – Através de dispositivos de entrada 

tais como, câmeras e sensores, obter as informações e imagens do mundo 

real. 

2) Analisar o mundo real e a posição da câmera – Neste passo, 

principalmente através de técnicas de reconhecimento de imagem, 

coletar informações sobre o posicionamento da câmera e onde deverão 

ser inseridos os modelos virtuais. 

3) Gerar os objetos virtuais e suas devidas posições 

4) Integrar o virtual com o real – Finalmente tudo que foi gerado nos passos 

anteriores deve ser integrado com a imagem obtida pelo dispositivo de 

entrada e exibida no de saída. 

Um esquema com o fluxograma básico de uma aplicação utilizando Realidade 

Aumentada pode ser observado na Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 Fluxograma básico da Realidade Aumentada 

 



 

Apesar de não ser uma tecnologia consideravelmente nova, o grande número 

de trabalhos divididos nos mais diversos ramos do conhecimento acabaram por tornar a tarefa 

de encontrar uma definição especifica e final sobre o que realmente é a Realidade Aumentada 

uma atividade não muito fácil. Em seu livro Augmented Reality Browsers for Smartpgones 

Lester Madden [11] Maddem sugere uma visão mais ampla e permissiva definindo Realidade 

Aumentada como qualquer tecnologia que possua as seguintes cinco características: 

 Combinar o mundo real com gráficos de computador 

 Disponibilizar interação em tempo real com os objetos 

 Identificar Objetos em tempo real 

 Reconhecimento de imagens e objetos 

 Apresentar em tempo real contexto e dados 

Definir a Realidade Aumentada é o passo mais importante na compreensão 

dos seus conceitos, mas é apenas o primeiro. A próxima etapa que pode contribuir 

significantemente para o entendimento é a análise dos diferentes tipos de RA e as suas possíveis 

classificações [4]. Alguns autores defendem que pode-se classificar aplicações de RA referentes 

a todos os sentidos humanos, porém, como objeto de estudo desse trabalho estarão apenas as 

que estimulam o sentido da visão. Para começar podemos criar duas categorias, a Realidade 

aumentada com e sem marcadores. 

O que é marcador? Marcador é uma imagem ou visão do mundo real que 

apresenta um padrão único para que seja capturado pela câmera e reconhecido pela aplicação 

de RA [4]. Para a Realidade Aumentada baseada em marcadores, o seu reconhecimento é parte 

importantíssima do processo e pode ser muito complexo, tendo em vista que eles podem variar 

de simples códigos de barras à detalhadas figuras humanas. Após o marcador ser reconhecido 

pelo software, sua posição correta e orientação devem ser calculadas, pois serão base para o 

posicionamento do objeto virtual. 

Embora a grande maioria dos projetos ainda utilizem marcados como os 

apresentados na Figura 3.2 existe vertentes de pesquisa que buscam uma evolução desses 

marcadores para torna-los cada vez mais orgânico, assim como podemos observar na Figura 

3.3, o que aumentaria drasticamente as funcionalidades aplicáveis a Realidade Aumentada. 

 



 

 

Figura 3.2 Exemplos de marcadores simples [6] 

 

Figura 3.3 Evolução proposta para os marcadores [4] 

Na Realidade Aumentada sem a presença de marcadores o gatilho para a 

inserção do virtual, pode ocorrer de diversas maneiras, como através de sons ou mesmo do 

tempo, mas o grande destaque está nas baseadas em posicionamento. Com o auxílio de um GPS 

esse tipo de aplicação são disparadas com o aparelho em que estão instaladas chegam a um 

lugar específico, esse tipo de recurso se mostra muito efetivo para a propaganda, celulares 

podem ser customizados se estiverem em um determinado estabelecimento e principalmente no 

turismo, onde tal serviço pode complementar e melhorar o trabalho de guias turísticos. 



 

3.2 ESTUDOS E APLICAÇÕES 

 

Toda ideia por trás da Realidade Aumentada já existe a mais de duas décadas, 

sendo de tempos em tempos implementada em projetos geralmente ligados a ramos militares e 

da ciência, com significante sucesso [4]. No entanto, foi com o surgimento dos smartphones e 

o avanço de tecnologias envolvidas na criação de um ambiente em RA, como câmeras e técnicas 

de modelagem 3D, que nos últimos anos esse tipo de trabalho passou a ser amplamente 

procurado por diversos setores da economia, popularizando de fato a Realidade Aumentada e 

criando um mercado sólido e expansível. A princípio a RA pode ser implementada em qualquer 

tipo de computador ou dispositivo onde se possa exibir uma imagem do mundo real misturada 

com uma imagem no mundo virtual, por isso a alcunha de Realidade Misturada. 

 

Gráfico 3.1 Crescimento das publicações envolvendo Realidade Aumentada [4] 

 

Ao mesmo tempo pesquisas acadêmicas sobre o tema tem aumentado 

significantemente nos últimos anos, uma análise feita por Vladmir Geroimenko [4] com dados 

obtidos através do Google Scholar Search1 comprovou esse fato, mostrando que assim como 

pode-se observar no Gráfico 3.1 o número de trabalhos envolvendo a RA sobe de 2100 para 

5100 entre os anos de 2008 para 2011. A impressa também acompanhou esse desenvolvimento, 

                                                 
1 http://scholar.google.com.br/ 

http://scholar.google.com.br/


 

em novembro de 2009 a Rede Globo exibiu uma matéria2 que mostra como a Realidade 

Aumentada já estava atuante em diversas áreas, no Brasil e no exterior. Nas sessões seguintes 

desse trabalho serão apontados alguns projetos que exemplificam o atual estado da arte 

referente ao RA e como ela vem sendo aplicada.  

 

3.2.1 Aplicação no Tratamento de Fobia de Baratas 

 

O ARcockroach, como foi batizado pelos seus desenvolvedores, é uma 

ferramenta desenvolvida para combater a fobia de baratas, esse é dos vários estudos que visam 

combater fobias e pequenos medos através da realidade aumentada. Segundo os pesquisadores 

usar um tratamento a base Realidade Aumentada traz diversas vantagens se comparado com as 

técnicas tradicionais ou mesmo as que utilizam técnicas de Realidade Virtual, a principal 

vantagem seria o fato de todo o ambiente e objetos manuseados pelo paciente ser real e os 

causadores da fobia virtuais, isso traria mais seguranças a eles, sem que o fator realidade seja 

prejudicado. Na aplicação o médico pode escolher a quantidade, tamanho e movimento das 

baratos, também é possível matar baratas usando um inseticida virtual [12].  

O ARcockroach foi testado com uma paciente mulher de 26 anos, antes do 

tratamento a mulher não era capaz de estar no mesmo ambiente que uma barata sem ter uma 

crise de pânico, depois do tratamento ela já era capaz de se aproximar do inseto e em alguns 

casos foi capaz de mata-lo, o resultados comprovaram a eficiência do tratamento com Realidade 

Aumentada e abriram mais uma frente de pesquisa para tecnologia. 

 

 

                                                 
2 A matéria na integra está disponível em http://globotv.globo.com/rede-globo/jornal-da-

globo/v/conecte-realidade-aumentada-promete-mudar-sua-visao-do-mundo/1056877/ 

http://globotv.globo.com/rede-globo/jornal-da-globo/v/conecte-realidade-aumentada-promete-mudar-sua-visao-do-mundo/1056877/
http://globotv.globo.com/rede-globo/jornal-da-globo/v/conecte-realidade-aumentada-promete-mudar-sua-visao-do-mundo/1056877/


 

 

Figura 3.4 ARcockroach sendo utilizado [12] 

 

3.2.2 Aplicação na Comunicação 

Exemplos do uso da Realidade Aumentada na comunicação podem ser vistos 

na televisão. Alguns programas de jogos esportivos utilizam esta tecnologia para acompanhar 

e exemplificar jogadas e lances dos jogos transmitidos, como foi feito pela Rede Globo durante 

a transmissão da Copa das Confederações 2013, onde uma mesa virtual, chamada de Mesa 

Tática Figura 3.5, foi criada com Realidade Aumentada e era usada para criar simulações com 

analise tática das jogadas. 

Fora da televisão, um exemplo que ficou bem famoso foi uma ação de 

marketing da empresa Pepsico para divulgar o seu produto Doritos Chili Sweet, na ocasião 

marcadores RA foram postos no verso de algumas embalagens do chips com instruções para 

que os consumidores acessassem o site da promoção, no site os marcadores eram reconhecidos 

e monstrinhos correspondentes apareciam na tela para que fossem divulgados nas redes sociais 

Figura 3.6, também fez parte ação a criação da que foi chamada de a maior Realidade 

Aumentada do mundo,  com a ajuda de um marcador gigante que foi posto em um dos prédios 

da empresa Figura 3.7. 



 

 

Figura 3.5 Mesa tática utilizada pelos apresentadores Tiago Leifert e Caio Ribeiro durante as 

transmissões da copa das confederações  

 

 

Figura 3.6 Foto publicada por um consumidor do Doritos Chili Sweet3 

                                                 
3 Disponível em http://www.doritos.com.br/ 

http://www.doritos.com.br/


 

 

 

 

Figura 3.7 A maior Realidade Aumentada do mundo4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Disponível em http://www.doritos.com.br/ 

http://www.doritos.com.br/


 

 

 

 

 

4 REALIDADE AUMENTADA APLICADA NA EDUCAÇÃO E QUÍMICA 

 

Apesar de a tecnologia da Realidade Aumentada não ser nova, o seu potencial 

para a educação está apenas começando a ser explorado, a interação do mundo real com o 

mundo virtual trazida pela RA pode trazer experiências mais reais dentro de sala de aula, 

aumentar a atenção e a motivação dos alunos [13] e tornar a aprendizagem mais divertida, fator 

importante que muitas vezes é ignorado por pesquisadores. A Realidade Aumentada ainda exige 

muito estudo e pesquisas para que se desenvolva, corrigindo alguns problemas de usabilidade 

que ainda assustam muitos educadores e passe a ser vista com bons olhos atingindo todas as 

necessidades acadêmicas [13], apesar disso, a seguir, serão citados quatro características que já 

tornam aplicações em RA muito interessantes para a educação experimental. 

Em primeiro lugar, por trazer objetos do virtual para o ambiente real, 

experimentos em Realidade Mista podem trazer o abstrato para o concreto. Isso mobiliza o 

entusiasmo e a iniciativa dos alunos, promovendo um aprendizado proativo e muitas vezes 

independente. A capacidade de abstração da Realidade Aumentada fazem com o que o mundo 

microscópico, as leis da física e complexos experimentos possam ser facilmente exibidos por 

um computador o que enriqueceria muito a capacidade de absorção dos estudantes por 

estímulos visuais [14]. 

O segundo ponto é que para realizar uma atividade extra utilizando RA, com 

o sistema já instalado, o professor só precisaria se preocupar com os cartões de marcadores, 

dispensando a utilização da vários aparatos muitas vezes necessários nos métodos 

convencionais. Com isso o professor não precisaria mais se distrair com a preparação dos 

equipamentos, o que aumentaria a sua efetividade [14].   

A terceira característica é o fator econômico, os materiais utilizados em 

experiências de sala de aula e demonstrações geralmente são muito caros e em algumas das 

vezes exigem até a construção de um ambiente ou laboratório especifico para a sua utilização. 



 

Tal fator faz com que algumas instituições, geralmente da rede pública ou em lugares pobres, 

não consigam bancar esse tipo de ambiente de aprendizagem, fazendo com que seus alunos 

saiam prejudicados. Hoje em dia os aparatos necessários para a implementação da realidade 

aumentada são muito baratos, o que torna a tecnologia acessível mesmo para esses lugares [14]. 

O quarto fator é o fator segurança, vários experimentos que seriam de grande 

ajuda no aprendizado de algumas matérias que envolvem elementos tóxicos, alta pressão, alta 

voltagem e outros não podem ser realizados em sala de aula porque causariam um risco para os 

alunos, com a utilização da Realidade Mista esses experimentos poderiam ser feita de forma 

totalmente segura e com um grau de realismo satisfatório, graças as características da própria 

ferramenta. 

 

4.1 APLICAÇÃO NO ENSINO DA TERMODINÂMICA 

 

Para comprovar a validade das vantagens esperadas no uso da Realidade 

Aumentada na educação, dois pesquisadores da Universiti Teknologi Petronas na Malásia [13] 

conduziram o teste de um software educacional chamado “Portable Augmented Reality Scienc 

Laboratory” em uma escola secundaria local. O protótipo utilizado não exigia nenhum aparato 

especial, apenas um computador, uma webcam e os marcadores. O software apresenta modelos 

3D e algumas animações para explicar um experimento relacionado a termodinâmica, absorção 

e radiação de calor, a aula foi adaptada do livro de física já utilizado na escola. 

 O estudo foi conduzido de maneira qualitativa e quantitativa. Foram feitos 

testes no design, entrevistas, questionários e observações durante os experimentos foram 

gravados para que se pudesse analisar as impressões, opiniões, e iterações dos usuários com a 

ferramenta. Todo o processo foi salvo em áudio e vídeo. Primeiramente foram dadas 

explicações sobre a Realidade Aumentada e como ela funciona, depois as características 

específicas do software que seria usado foram introduzidas, instruções de como utilizar o 

programa foram dadas na lousa, onde os alunos tinham que posicionar os marcadores nos 

lugares corretos de acordo as instruções que recebiam.  

O primeiro passo foi apresentar aos alunos os equipamentos que seriam 

utilizados no experimentos, eles posicionavam os marcadores e modelos 3D dos aparatos 

(beakers, termômetros e etc) apareciam no monitor, os alunos eram instruídos a girar e mexer 



 

com os marcadores para que pudessem ver todos os objetos de todos os ângulos. No segundo 

passo os alunos aprendiam como preparar os equipamentos, marcadores que representavam os 

termômetros eram postos juntos dos que representavam beakers, por exemplo. No terceiro 

passo, os marcadores que estavam posicionados corretamente disparavam uma animação, 

adaptada do experimento real, que mostrava como a reação aconteceria na verdade. No último 

passo os alunos respondiam um questionário para avaliar a absorção do conhecimento que era 

esperado com a atividade. 

 

4.1.1 Resultados e Discussões  

 

O experimento contou com um total de trinta e três participantes, dos quais, 

cinco eram estudantes do colegial, quatro estudantes do que corresponderia a 8ª série brasileira, 

quinze estudantes de graduação, dois estudantes de pós graduação, dois professores colegiais e 

mais duas pessoas não ligadas a educação, desses participantes selecionados vinte e dois 

afirmaram usar o computador diariamente na vida cotidiana, três disseram que o uso do 

computador era regular e os oito restantes concluíram que faziam o uso de forma não constante. 

Apesar do alto uso de computadores no grupo, a grande maioria das pessoas 

disse que aquela era a primeira vez que tinham contato com uma aplicação de Realidade 

Aumentada, 27 dos 33, durante esta observação, os participantes foram perguntados sobre qual 

era o conhecimentos deles sobre o tema e maioria respondeu não ter conhecimento prévio 

nenhum, ou muito baixo.  

Experiência prévia com a Realidade Aumentada 

Nunca Raramente Algumas vezes Sempre Não tem certeza 

27 2 3 1 1 
Tabela 4.1 Experiência com Realidade Aumentada [14] 

  Um dos professores respondeu “... eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de 

aplicação antes. Estou impressionado. Essa vai ser uma maneira muito boa de aprendizagem” 

enquanto um aluno deu a seguinte resposta “Essa é minha primeira experiência com esse tipo 

de programa, é maneiro”, por outro lado uma das pessoas não ligadas a escola afirmou já 

conhecer a tecnologia dizendo “... Sim, algumas vezes, eu já vi esse tipo de aplicação antes, 

mas eu não consigo me lembrar, talvez algum tipo de teclado virtual, é bem impressionante” 



 

A Tabela 4.1 exibe os números referentes ao conhecimento sobre a Realidade 

Aumentada antes do experimento, enquanto a Tabela 4.2 mostras os resultados para a mesma 

pergunta após a demonstração. Os participantes em geral disseram que aprenderam algo novo 

e entenderam como a Realidade Aumentada funciona e suas vantagens se aplicada de forma 

diária no ensino, no entanto, alguns afirmaram que o tempo que foi dado para familiarização 

com a ferramenta não foi suficiente, isso indica que apesar de as pessoas terem entendido a 

ideia geral da Realidade Aumentada ainda é preciso algum tempo para que as pessoas se 

familiarizem totalmente com a nova tecnologia. 

Compreensão sobre RA pós demonstração 

Total Parcial Não tem certeza 

25 7 1 
Tabela 4.2 Entendimento sobre Realidade Aumentada pós experimento [14] 

Eficiência da Realidade Aumentada na educação 

Total Parcialmente Não tem certeza 

27 5 1 
Tabela 4.3 Eficiência da Realidade Aumentada na educação [14]  

Como podemos observar na Tabela 4.3 a eficiência da nova técnica de ensino 

foi defendida pelos entrevistados em quase sua totalidade, isso indica que a Realidade 

Aumentada sendo usada no ensino é bem aceita. A seguir serão citadas algumas opiniões 

relevantes dos participantes sobre a importância de implementar ambientes que usem RA na 

educação. 

Ao responder a pergunta um dos professores mais empolgados com o teste 

disse “Fantástico, esse vai ser um ótimo método para o processo de aprendizagem. Essa 

aplicação é fácil de usar e os estudantes vão gostar de aprender assim porque a tecnologia os 

ajuda a visualizar, imaginar e entender os conceitos, ..., o processo de aprendizagem será mais 

rápido” enquanto outro mais conservador salientou a importância dos métodos convencionais 

dizendo “Estudantes vão adorar aprender assim, mas as experiências convencionais devem 

continuar sendo usadas quando possível”, enquanto um dos estudantes salientou a parte 

divertida da atividade “É um projeto excelente, eu gostei porque é um método novo que faz 

com que aprender seja muito mais divertido e fácil...” e outro ainda brincou “ Gostei de aprender 

assim, acabou as dormidas em sala”.  

O survey que foi respondido pelos participante ao final da demonstração 

continha várias questões relacionadas a sua eficiência, controlabilidade e características, as 

pontuações vão de 1(pior caso) à 5 (melhor caso). A Tabela 4.4 apresenta uma compilação dos 



 

resultados obtidos, como podemos observar pela nota alta dos itens da primeira seção, apesar 

do fato de a grande maioria das pessoas nunca ter tido contato com a Realidade Aumentada 

antes elas sentiram facilidade em usar o software. 

 

 

 

 

Item 

 

Pontuação 

Desvio 

padrão 

 Adequação para o uso 

Fácil de usar 4.697 .5855 

Oferece funções para resolver problemas eficientemente  4.4848 .7550 

Intuitividade 

Provem uma boa visão geral de suas funcionalidades 4.500 .6221 

Usa termos simples em suas instruções 4.5455 .6169 

Controlabilidade 

Oferece a oportunidade de para uma tarefa e continuar do 

mesmo ponto depois 

 

4.4545 

 

.6169 

Adequação para a educação 

Requer um tempo pequeno para aprender a operar a aplicação 4.4242 .79177 

Fez com que você memorizasse melhor as coisas que você 

aprendeu  

 

4.4545 

 

.6657 

Fácil de aprender sem a ajuda de alguém ou um manual 4.4063 .9791 

Me fez querer saber e aprender mais 4.4670 .5294 
Tabela 4.4 Análise do survey de qualidade [14] 

 

4.1.2   Conclusões e avaliações 

 

Esse estudo de caso foi conduzido para avaliar a familiaridade das pessoas 

com a Realidade Aumentada e avaliar a sua utilidade no ambiente de aprendizagem e na 

educação, as principais descobertas foram:  

 A familiaridade das pessoas com a Realidade Aumentada foi considerada 

baixa pelo fato de poucos participantes terem tido contato ou 

conhecimento sobre a tecnologia antes do estudo, no entanto, o 

entusiasmo demonstrado foi um bom sinal e mostra uma possível 

evolução para futuros trabalhos relacionados 



 

 Mesmo com o protótipo de RA utilizado apresentar apenas animações 

simples, objetos 3D não complexos e uma interação muito limitada os 

feedbacks recebidos mostraram grande expectativa dos participantes no 

uso dessas técnicas no dia a dia da educação 

Os pesquisadores ficaram muito satisfeitos com os resultados que obtiveram 

e afirmaram que para trabalhos futuros, deve-se manter um olho na simplicidade, tendo em vista 

o pouco conhecimento prévio do público alvo e criar formas para que os modelos se tornem 

ainda mais atrativos, o que causaria um impacto ainda maior nos alunos e aumentaria a 

produtividade do software. 

 

4.2 AUGMENTED CHEMISTRY 

 

 

Figura 4.1 Uma molécula de metano sendo manipulada no Augmented Chemistry [2] 

Augmented Chemistry, ou química aumentada no português, é um projeto 

desenvolvido em Nodia, na India, que visa aumentar o entendimento da química, demonstrando 

como é a estrutura 3D de moléculas no espaço e a organização dos seus respectivos átomos. 

Com a ajuda de uma avançada técnica de Realidade Aumentada, o projeto estimula os alunos a 

construir e manipular intuitivamente estruturas moleculares baseadas em formulas químicas 

Figura 4.1. O software propõe que a molécula seja exibida em um marcador base, e com o 



 

auxílio de um cubo contendo outros seis marcadores essa molécula é manipulando se 

comportando de maneiras diferentes dependendo de qual face do cubo está exposta para câmera 

[2]. A geração de uma estrutura molecular é feita através da interação entre uma espécie de 

teclado de marcadores, Figura 4.2, e uma luva com um LED na ponta do dedo indicador. O 

teclado possui uma série de elementos da tabela periódica e mais algumas teclas de 

configuração, o usuário precisa clicar na tecla referente ao elemento que deseja adicionar 

fazendo um movimento usando a luva, Figura 4.3, se ao final da etapa de seleção a combinação 

de elementos escolhida pelo usuário formar uma molécula válida, ela será exibida no mercador 

base presente no teclado para que seja manipulada [2]. 

Os resultados obtidos com o Augmented Chemistry se mostraram muito 

promissores, tendo em vista o grande entusiasmo dos alunos ao utilizarem a ferramenta e o alto 

nível de absorção dos conhecimentos propostos [2]. Segundo os desenvolvedores do projeto a 

Realidade Aumentada se mostrou muito eficiente na solução dos problemas propostos.  

 

Figura 4.2 Teclado de marcadores [2] 

 

 

Figura 4.3 Manipulação da luva LED [2] 

 

 



 

 

 

 

 

 

5 SOLUÇÃO PARA O ENSINO DE SIMETRIA MOLECULAR ATRAVÉS DA 

REALIDADE AUMENTADA 

 

A motivação para criar uma solução em Realidade Aumentada para o ensino 

de simetria molecular surgiu com o depoimento de professores expondo a dificuldade de ensinar 

assuntos que precisam expor a estrutura espacial de moléculas, as representação de tais 

estruturas em livros ou em formas convencionais é muitas vezes ineficiente [2] [3]. Entender 

vários aspectos da química, como a simetria molecular, depende do entendimento das estruturas 

e formações moleculares, portanto se essa visualização for trazida para os alunos de forma mais 

natural, a simetria molecular e a química por si só podem ser melhor aprendidas [2], como a 

Realidade Aumentada que possui como principais características a capacidade de integrar 

elementos 3D do mundo virtual com o mundo real em uma aplicação em tempo real ela seria 

ideal para a solução desse problema. 



 

 

Figura 5.1 Kit para representação de moléculas 

Nem todo estudante tem a mesma habilidade de percepção espacial para 

visualizar representações de elementos 3D, alguns não conseguem enxergar nem mesmo as 

mais simples, essa visualização é muito relevante na química onde precisa-se desse tipo de 

visualização para o entendimento de vários conceitos [3]. Para tentar solucionar esse problema, 

algumas instituições recorrem ao uso de kits comerciais como os da Erro! Fonte de referência 

ão encontrada., mas como foi discutido anteriormente esses kits não são ideias por serem muito 

caros e exigirem muito tempo e esforço para prepara-los.  

Segundo o que foi levantando muitas vezes os conceitos não são assimilados 

e os alunos acabam apenas decorando as estruturas moleculares para os exames, enquanto a 

simples rotação do elemento para que sua simetria seja analisada poderia tornar seu aprendizado 

muito fácil [3]. Portanto o maior entrave está na dificuldade de alguns alunos em abstrair as 

representações das estruturas moleculares que possuem três dimensões em planos com apenas 

duas dimensões. Esse trabalho se propõe a criar uma solução em Realidade Aumentada que 

possua as seguintes características exigidas pelo problema: Capacidade de exibir as moléculas 

e suas simetrias em 3 dimensões por diversos ângulos de forma intuitiva; possibilidade de ser 

utilizada por um ou mais alunos simultaneamente; o software deve ser constituído apenas por 

tecnologias livres e de código aberto, para que ele seja melhorado e testado livremente por todos 

os que tenham interesse. 

 



 

5.1 OBTENÇÃO DAS MOLÉCULAS E SUAS SIMETRIAS 

 

Figura 5.2 Representação em 3D de uma molécula de metano 

 

Existem diversos bancos de dados que disponibilizam a representação em 3D 

de estruturas moleculares, como a representação do metano apresentada na Figura 5.2, para o 

desenvolvimento desse projeto foi escolhido o baco de dados presente no projeto do software 

aberto BALLView5, que é uma aplicação que permite a modelagem e a visualização de 

moléculas assim como a representação de várias de suas características, esse é um software 

muito completo e que foi selecionado por conter um vasto banco de dados capaz de ser usado 

por usuários sem conhecimentos aprofundados em química molecular, basta saber o nome, em 

inglês, da molécula ou a sua composição química. 

Nas fontes pesquisadas as moléculas sempre são disponibilizadas em sua 

forma natural, sem a exibição de suas simetrias, essa exposição foi feita através da edição das 

moléculas no Blender6 com o auxílio de matérias didáticos sobre o assunto como podemos 

observar na Figura 5.3. 

                                                 
5 Disponível em http://www.ballview.org/. 
6 Disponível em código aberto através de http://www.blender.org/. 

http://www.ballview.org/
http://www.blender.org/


 

 

Figura 5.3 Edição de uma molécula de Benzeno 

 

5.2 CRIAÇÃO DO AMBIENTE EM REALIDADE AUMENTADA 

 

Na faze inicial do projeto propunha-se a criação de um ambiente em 

Realidade Aumentada a partir do OpenCV7, porem com os avanços dos estudos conclui-se que 

a criação do ambiente em seus primórdios seria um retrabalho que não geraria os resultados 

esperados, tendo em vista que vários autores estavam obtendo sucesso através do uso de 

bibliotecas, chamadas de toolkits, que facilitam a criação da RA. Dentre diversas opções 

analisadas a que mais se destacou foi a biblioteca em código aberto desenvolvida pelo Dr. 

Hirokazu Kato, ARToolKit8. 

O ARToolKit é um conjunto de bibliotecas desenvolvidas em C/C++ que 

usando técnicas de computer vision consegue localizar e rastrear marcadores no mundo real 

através de uma câmera, calculando sua posição e orientação relativa, ao inserir objetos virtuais 

na cena sobre os marcadores, o ARToolkit cria um ambiente em Realidade Aumentada. As 

principais características que fizeram da ferramenta desenvolvida pelo Dr. Hirokazu Kato ideal 

para esse projeto são: rastreamento da posição e orientação do marcador com apenas uma 

                                                 
7 Disponível em http://opencv.org/. 
8 Disponível em http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/ 

http://opencv.org/
http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/


 

câmera; sistema de rastreamento capaz de reconhecer qualquer marcador que tenha uma borda 

preta quadrada; fácil calibração da câmera além de ser distribuído com código totalmente 

aberto. 

 

5.3 RESULTADOS OBTIDOS 

 

A solução para o ensino da simetria molecular em Realidade Aumentada foi 

baseada no exemplo simpleVRML presente no pacote padrão do ARToolKit, esse exemplo é 

que apresenta as funções necessárias para a projeção de objetos em 3D no formato wrl, Virtual 

Reality Modeling Language, sobre marcadores. Com o uso dessas funções foi possível criar um 

ambiente que atendesse todas as especificações propostas pelo problema.  

Ao se iniciar o programa a primeira tela a aparecer é a de configuração da tela 

e da câmera, assim como mostrado na Figura 5.4, em seguida a aplicação já vai para a captura 

de vídeo, durante essa fase o programa fica o tempo todo procurando pro marcadores no campo 

de visão da câmera, quando um marcador é encontrado sua posição relativa é calculada e a 

molécula referente a ele é exposta, como podemos ver na Figura 5.5, as moléculas podem ser 

vistas por todos os ângulos, a mostra a exibição de um etileno e um benzeno, enquanto a exibe 

o benzeno com e sem as suas simetrias. Os resultados, apesar de não terem sido testados em 

sala de aula, foram considerados satisfatórios, o ambiente foi construído atingindo todos os 

requisitos apontados nas pesquisas feitas. 



 

 

Figura 5.4 Tela de configuração da câmera 

 

 

Figura 5.5 Os marcadores são reconhecidos mesmo em ângulos não ideais  



 

 

Figura 5.6 Etileno e benzeno 

 

Figura 5.7 Benzeno e suas simetrias 

 

 

 



 

CONCLUSÃO 

 

O processo de criação de uma solução para o ensino de simetria molecular 

começou com a definição de qual ferramenta seria ideal para auxiliar na solução do problema, 

os trabalhos estudados apontam que o maior entrave está na dificuldade de alguns alunos em 

abstrair as representações das estruturas moleculares que possuem três dimensões em planos 

com apenas duas dimensões, foi indicado ainda que uma técnica capaz de permitir a observação 

dessas estruturas por diversos ângulos de forma intuitiva e em tempo real solucionaria o 

problema [3] [2], por tanto, a Realidade Aumentada que possui como principais características 

a capacidade de integrar elementos 3D do mundo virtual com o mundo real em uma aplicação 

em tempo real foi a escolhida. 

    O ambiente em Realidade Aumentada foi criado com a utilização da 

biblioteca de código aberto ARToolKit na linguagem C++. No início dos estudos a intenção 

era criar um ambiente totalmente novo, desde seus aspectos mais básicos, com a utilização do 

OpenCV, porém com o avanço das pesquisas foi observado que isso seria um retrabalho já que 

diversos autores estavam obtendo resultados positivos criando os ambientes a partir de 

bibliotecas de Realidade Aumentada chamadas toolktis, dentre as diversas opções estudadas a 

que obteve maior sucesso, pela sua performance e adaptabilidade, foi o ARToolkit. As 

moléculas foram obtidas através do banco de dados presente no projeto do software BALLview 

e editadas para que tivessem suas simetrias marcadas no software Blender, ambos livres e de 

código aberto. 

   Para trabalhos futuros é indicado a união com profissionais da área de 

química para que seja incorporado à solução uma forma de criação dinâmica de moléculas o 

que abrangeria o escopo do projeto, também faz parte dessa união a criação de um plano de 

aula aplicável em sala de aula e que seja capaz de avaliar a aceitação dos alunos quanto a sua 

utilização.  
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