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RESUMO 

 

 

O presente estudo aconteceu na Escola Estadual Félix Camoa, em Porto Nacional – 

TO, no período de fevereiro a junho de 2018. Com o objetivo de construir uma 

aplicação utilizando os recursos da Realidade Aumentada (RA), com a finalidade de 

apoiar o ensino de hidrocarbonetos da disciplina de Química Orgânica, disciplina que 

apresenta uma abordagem abstrata de conteúdo. Objetivou-se precisamente 

evidenciar qual a relevância na aprendizagem de hidrocarbonetos utilizando técnicas 

de realidade aumentada. A proposta da pesquisa se baseou na perspectiva de que o 

aluno conseguisse êxito nas atividades utilizando a tecnologia de RA. Houve 

inicialmente uma pesquisa bibliográfica, logo após uma pesquisa de campo onde 

participaram 16 estudantes, da 3ª série do Ensino Médio. Para coleta de dados foram 

utilizados questionários geridos com auxílio da plataforma gratuita do Google 

formulário. A avaliação dos resultados da aplicação, contou com 16 participantes que 

tiveram acesso a aplicação. Os dados coletados foram avaliados utilizando o método 

qualitativo e representados na forma de gráficos. A pesquisa apresenta um enfoque 

quantitativo e qualitativo, com prevalência do qualitativo sobre o quantitativo. Foi 

percebido durante as aulas utilizando a aplicação que os alunos gostavam de 

manipular os marcadores, e interagiram com a aplicação conseguindo corresponder 

as atividades relacionadas ao conteúdo de forma significativa. 

 

Palavras-Chave: Realidade Aumentada, Aplicação Móvel, Ensino, Química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ABSTRACT 

 

The present study was carried out at the Félix Camoa State School in Porto Nacional 

(TO) from February to June 2018. The objective of this study was to build an application 

using the Augmented Reality (RA) resources to support the teaching of hydrocarbons 

of the discipline of Organic Chemistry, which presents an abstract approach to content. 

The objective was precisely to highlight the relevance of learning hydrocarbons using 

augmented reality techniques. The research proposal was based on the perspective 

that the student could achieve success in the activities using AR technology. There 

was initially a bibliographical research, soon after a field research where 16 students 

participated, of the 3ª series of the High School. To collect data were used 

questionnaires managed with the help of the free Google platform form. The evaluation 

of the results of the application, had 16 participants who had access to the application. 

The data collected were evaluated using the qualitative method and represented in the 

form of graphs. The research presents a quantitative and qualitative approach, with 

prevalence of qualitative over quantitative. It was perceived during classes using the 

application that the students liked to manipulate the markers, and interacted with the 

application managing to match the activities related to the content in a significant way. 

 

Keywords: Augmented Reality, Mobile Application, Teaching, Chemistry. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, uma propagação de novos sistemas computacionais vem 

surgindo para melhorar/facilitar o ensino e a assimilação das informações. Uma 

dessas tecnologias emergentes que está sendo muito utilizada para o ensino chama-

se Realidade Aumentada (RA), que mescla objetos virtuais tridimensionais, gerados 

por computador, em um ambiente real, por meio de algum dispositivo tecnológico. A 

Realidade Aumentada enriquece o ambiente físico com objetos virtuais, ampliando 

o entendimento do ambiente real. 

Existe uma demanda por ferramentas computacionais que possam facilitar 

o processo de ensino-aprendizagem e que acarretem em avanços nos métodos de 

ensino de Química Orgânica, aprimorando assim o modo com que os professores 

transmitem o conhecimento e, consequentemente, o modo de aprendizagem dos 

alunos. As tecnologias de RA são vistas como ferramentas promissoras para a 

melhora desse processo pois demonstra a capacidade de simular diversos 

conteúdos de aprendizagem fundamentais em disciplinas abstratas como a de 

Química. 

Neste contexto, mobilizados por estas questões, elaboramos o seguinte 

problema de pesquisa: Como desenvolver uma aplicação em Realidade 

Aumentada, que atendam o ensino aprendizagem do conteúdo de hidrocarbonetos 

da disciplina de Química Orgânica no ensino médio? 

Acredita-se que a RA pode contribuir para o processo de ensino de 

hidrocarbonetos, através de técnicas de imersão física com estruturas moleculares 

tridimensionais que o conteúdo trabalha, oportunizando aos alunos a aproximação 

dos objetos estudados. Diante disso, pode-se suprir a carência de uma forma 

didática mais adequada e aproximada do real, ilustrando como são os objetos 

estudados. 

Com base nisto, o presente trabalho visou desenvolver uma aplicação, 

utilizando técnicas da RA, para apoio ao ensino da disciplina de Química no 

conteúdo de hidrocarbonetos, no 3º ano do Ensino Médio, do Centro de Ensino 

Médio Félix Camoa no Município de Porto Nacional, Tocantins. O principal objetivo 

desta pesquisa foi desenvolver uma aplicação em Realidade Aumentada, com a 

finalidade de auxiliar no ensino aprendizagem de hidrocarbonetos na disciplina de 

Química.  
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    E para isso surgem os seguintes objetivos específicos: 
 

 Compreender o conceito de Realidade Aumentada e Engenharia de 

Software para o desenvolvimento de uma aplicação educacional para 

apoiar o estudo de hidrocarbonetos na disciplina de Química; 

 Avaliar a aceitabilidade do recurso educacional com professores e alunos, 

considerando aspectos didáticos, tais como, facilidade de uso e adequação 

ao conteúdo. 

 Analisar o aprendizado dos alunos quanto ao ensino de hidrocarbonetos 

apoiados pelos recursos da RA. 

Esse trabalho se justifica devido algumas experiências pedagógicas 

vivenciadas pelo pesquisador nas escolas públicas estaduais da cidade de Porto 

Nacional – TO, nos estágios supervisionados e programas de docência. 

Alguns conteúdos abordados no ambiente educacional, são apresentados 

com uma metodologia de caráter mais teórico, sem ferramentas didáticas para 

práticas, tornando o ensino exaustivo e sem interação. 

A disciplina de Química, segundo Quadros et al, (2011, p.5): 

 “[...] Esta ciência trabalha situações do mundo real e concreto cujas 
explicações, na maioria das vezes, usam entidades do mundo chamado 
microscópico, tais como átomos, íons, elétrons, entre outros. Navegar neste 
mundo infinitamente pequeno e, portanto, abstrato, usando essa abstração 
para explicar o mundo real, é difícil para uma parte significativa dos 
estudantes”. 

 
Desta forma a RA oportuniza a exibição de conteúdo com uma riqueza de 

detalhes, além disso, a “[...] possibilidade de simular situações e experiências, que 

de maneira real não seriam possíveis, permitindo uma aprendizagem de forma mais 

intuitiva e interativa” (CRUZ-CUNHA et al, 2010, p.170). 

Trata-se de um estudo de caso. Houve inicialmente uma pesquisa 

bibliográfica, com utilização de fontes como artigos, livros e revistas disponibilizadas 

na biblioteca do campus e via internet. Além da pesquisa bibliográfica, foi realizada 

uma pesquisa de campo. O público alvo foram 16 alunos do Centro de Ensino Médio 

Félix Camoa em Porto Nacional Tocantins.  

O trabalho está dividido em capítulos, conforme descrito: no capítulo 1, 

apresenta-se a introdução do tema, o problema, objetivo geral e específicos, a 

justificativa, a relevância da pesquisa, bem como o tipo de pesquisa e o público alvo. 

O capítulo 2 apresenta a pesquisa bibliográfica abordando o estudo da Química 
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Orgânica no ensino médio, aqui foram apresentadas algumas dificuldades e desafios 

do ensino de Química Orgânica no Ensino Médio das escolas públicas. No capítulo 

3 foi abordado um breve histórico da realidade aumentada, e seu surgimento aqui 

no Brasil, foi apresentada os conceitos dessa tecnologia e os sistemas que a RA 

utiliza, bem como exemplos de aplicações bem sucedidas na educação. No capítulo 

4 descreve procedimentos metodológicos utilizada para desenvolvimento do 

trabalho, a proposta inicial da aplicação móvel, as tecnologias que serão utilizadas 

no desenvolvimento, planejamento das entrevistas realizadas com os professores e 

bolsistas, a fim de ajudar na elicitação de requisitos do trabalho proposto. No capítulo 

5 apresentação e discussão de resultados são analisados os resultados e análise 

da pesquisa. O Capítulo 6 considerações finais traz uma abordagem geral sobre a 

pesquisa e também mostra os resultados alcançados e as observações finais. 
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2. ESTUDO DA QUÍMICA ORGÂNICA NO ENSINO MÉDIO  

 

Neste Capítulo serão abordados os conceitos base para a realização desse 

trabalho. Dentre esses, um panorama sobre o ensino de Química Orgânica e como 

essa disciplina é trabalhada na sala de aula.  

 

2.1  O Ensino de Química e suas dificuldades 

 

Estudos e pesquisas mostram que o Ensino da Química Orgânica é, 

geralmente, feito através de uma abordagem tradicional, e direcionado na simples 

memorização e repetição de nomes, fórmulas e cálculos, desvinculados do dia-a-dia 

e da realidade em que os estudantes se encontram.  

Conforme afirmam Roque e Silva (2008, p.921), “uma grande dificuldade 

para o entendimento dos fenômenos químicos está em se conhecer a constituição das 

substâncias que formam os organismos vivos e os objetos [...]”.  

O estudo de estruturas moleculares ainda é um grande desafio pois não 

podem ser percebidas através dos sentidos, já que essas minúsculas partículas são 

imperceptíveis ao olho humano. Porém, segundo afirma Roque e Silva (2008, p.921), 

“a Química, em particular, fazem extensivo uso de modelos, ou seja, representações 

simplificadas ou idealizadas de um mundo real [...]”.  

De acordo com Roque e Silva (2008, p. 922), “[...] em 1865 A. W. Hoffmann 

apresentou, em uma conferência, modelos moleculares confeccionados com bolas e 

varas de madeira, salientando a importância do conhecimento da estrutura molecular 

[...]”, essa forma didática permite uma aproximação do imaginário com o real.  

“A analogia entre os modelos e as estruturas moleculares facilita o estudo da 
constituição, da configuração (estrutura tridimensional) e das diferentes 
conformações, formas que uma molécula pode assumir [...]”. (ROQUE E 
SILVA, 2008, p.922).  
 

O quadro 1 representa a forma de identificação dos elementos e um 

exemplo prático respectivamente. 
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Quadro 1: Identificação dos elementos por cores 

Elemento Cor 

Hidrogênio Branco 

Carbono Preto 

Silício Cinza 

Nitrogênio Azul 

Oxigênio  Vermelho 

Fósforo Púrpura 

Boro Marrom 

Enxofre Amarelo 

Metais Dourado 

Flúor Verde-claro 

Cloro Verde-Escuro 

Bromo Castanho 

Iodo Violeta 

  
Fonte: Adaptada de Lima e Lima-Neto (1999, p.2) 

 

Atualmente, no ambiente educacional, são utilizadas formas didáticas para 

melhorar a abstração e consequentemente o entendimento dos conteúdos 

relacionados a Química Orgânica, uma dessas formas “[...] é a utilização de modelos 

de estrutura molecular do tipo bola-varetas, quando se propõe ensinar Química 

Orgânica por meio de um enfoque estereoquímico [...]”. (GIORDAN, 1999, p.8).  

A construção de modelos moleculares pode ser feita de várias formas, 

usando os mais variados materiais de baixo custo ou adquiridos em kits prontos 

comercializados, modelos comerciais são bem utilizados em escolas particulares e 

universidades e geralmente possuírem um custo elevado. Há também modelos 

artesanais construídos a partir de materiais mais baratos utilizando esferas de isopor 

e canudos de refrigerante conforme citado por Lima e Lima-Neto (1999, p.1).  

O quadro 2 mostra um comparativo entre as vantagens e desvantagens de 

modelos comerciais e de modelos alternativos que estão propostos na literatura.    
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Quadro 2: Vantagens e desvantagens de modelos comerciais 
e alternativos que são propostos na literatura. 

 

Tipo Vantagens Desvantagens 

Comerciais 
Acabamento fino, ângulos 
corretos 

Importados, caros, limitado 
ao número de peças, são 
específicos, fácil desgaste, 
configurações espaciais 
restritas 

Bolas de isopor com palitos 
de dente 

Acessível e versátil com 
ampla e pronta aplicação 

Ocupa muito espaço e fácil 
desgaste 

Canudos de bebida  
Fácil aquisição, cores 
variadas 

Montagem definitivo, frágil 
e muito leve. 

Balões de aniversario Acessível, cores variadas 
Definitivo, frágil e muito 
leve. 

Arame Fácil construção 
Difícil manuseio da 
estrutura, uso restrito 

Bolas de isopor com 
canudos, Alfinetes e arames 

Versátil, ampla aplicação 
em Química, acessível 

Montagens definitivas, 
difícil posicionamento dos 
ângulos 

 
Fonte: (LIMA; LIMA-NETO, 1999, p.1). Adaptado pelo autor. 

 

Com a evolução dos computadores e a tecnologia cada vez mais presente 

nas escolas: computadores, projetores, internet, e, em destaque a tecnologia mobile 

(smartphones), possibilitam uma transição com novas estratégias de aprendizagem 

que melhoram o desempenho do aluno. Conforme abordado por Giordan (1999, p.8), 

“[...] Nessa fase de transição, pode-se operar com outra modalidade de simulação, 

capaz de incorporar outros modelos representativos das estruturas moleculares, a 

simulação computacional [...]”, dentro dessa perspectiva, um ramo de pesquisa que 

surgiu e está ganhando espaço com sua utilização nas mais diferentes áreas de 

estudo é a Realidade Aumentada.  

Essa tecnologia RA que mescla objetos do mundo virtual com mundo real 

pode ser implementada e utilizada em dispositivos já presente nas escolas como 

computadores, projetores, webcam e Smarthphones, conforme afirmam Forte e Kirner 

(2009, p.2), “As características da tecnologia de RA permitem a construção de 

sistemas que utilizam dispositivos mais comuns, como uma webcam e marcadores 

impressos em papel, mais baratos[...]”, e se torna uma alternativa viável para utilização 

em escolas públicas principalmente. No tópico seguinte abordaremos melhor sobre 

essa tecnologia de RA.  
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3. REALIDADE AUMENTADA 

 

Neste Capítulo serão abordados um breve histórico sobre a Realidade 

Aumentada, descrição dos conceitos e definições da importância da tecnologia de 

RA na aprendizagem no contexto educacional. 

 

3.1 Breve Histórico da RA 

 

A Realidade Aumentada se evoluiu acompanhando a própria evolução dos 

computadores, pautando suas características na experiência do usuário. “Antes do 

advento do computador eletrônico, com o desenvolvimento do ENIAC em 1945, as 

pessoas utilizavam interfaces naturais para interagir com o mundo no seu dia a dia, 

usando seus sentidos [...]”. (KIRNER; SISCOUTTO, 2007, p.10). 

Conforme afirmam Kirner e Siscoutto (2007, p.10): 

“[...] Os pesquisadores, desde o início da era dos computadores, buscaram 
maneiras de fazer com que as máquinas se ajustassem às pessoas, o que foi 
se conseguindo com a evolução das tecnologias de hardware, software e 
telecomunicações[...]”. Assim surgiram e possibilitaram ao aos usuários, 
acessarem aplicações como se estivessem atuando no mundo real, falando, 
pegando, apertando, fazendo gestos, etc. 
 

Em 1960 o pesquisador Ivan Sutherland, prestou duas grandes 

contribuições para o surgimento da Realidade Aumentada:  

“[...] a) escreveu um artigo, vislumbrando o avanço da RA e sua 
representação no mundo real (Sutherland 1965); b) desenvolveu um 
capacete de visão ótica direta rastreado para visualização de objetos 3D no 
ambiente real” (SUTHERLAND, 1968, np apud RIBEIRO; ZORZAL, 2011, 
p.16). 
 

De acordo com Ribeiro e Zorzal (2011, p.16) somente na “[...] década de 

80 foi que surgiu o primeiro projeto de realidade aumentada que foi desenvolvido pela 

força aérea americana”, que consistiu “[...] em um simulador cockpit de avião”. 

Segundo Kirner (2008, np) “A Realidade Virtual surgiu no Brasil, na década 

de 90, [...], impulsionada pelo avanço tecnológico, exposição de pesquisadores a 

novas tecnologias e iniciativas individuais [...]”. Na época, mais precisamente em 1997 

houve a realização do primeiro workshop de realidade virtual, e assim simbolizou o 

marco da realidade aumentada no Brasil. “A realidade virtual surge então como uma 

nova geração de interface, na medida em que, usando representações tridimensionais 

mais próximas da realidade do usuário [...]”. (KIRNER e SISCOUTTO, 2007, p.11). 
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Depois disso a evolução da tecnologia de Realidade Aumentada permitiu 

maior popularização entre os desenvolvedores da área da computação.   

 

3.2 Realidade Aumentada conceitos e exemplos   

 

O conceito de realidade aumentada pode ser entendida de várias maneiras:  

Azuma (1997, np apud RIBEIRO; ZORZAL, 2011, p.16) “definiu realidade 

aumentada como um sistema que apresenta três características: combina o real com 

o virtual; é interativa em tempo real; e ajusta os objetos virtuais no ambiente 3D”. 

De outra maneira, realidade aumentada pode ser definida como o 

enriquecimento do mundo real com informações virtuais (imagens dinâmicas, sons 

espaciais, sensações hápticas) geradas por computador em tempo real e 

devidamente posicionadas no espaço 3D, percebidas através de dispositivos 

tecnológicos. (RIBEIRO; ZORZAL, 2011, p.16). 

A Realidade Aumentada (AR em inglês ou RA em português) mescla as 

informações do mundo virtual com a visualização do mundo real, tornando o mundo 

real muito mais rico em informações em tempo real, A Figura 1 ilustra o funcionamento 

de uma aplicação com a tecnologia de RA, onde a câmera direcionada ao marcador 

da aplicação captura suas características, fazendo uma busca no software para 

verificar qual objeto tem relação com o marcador e em seguida exibe o objeto no visor 

do dispositivo. 

Figura 1: Exemplo do funcionamento da aplicação com Realidade Aumentada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Cardoso (2014, p.3). 

3.3  Sistemas de Realidade Aumentada 
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De acordo com Azuma (2001, p.35), Os sistemas de realidade aumentada, 

relacionados com a percepção de imagens, podem ser classificados conforme o tipo 

de display utilizado, dando origem a quatro tipos de sistemas: A) Sistema de visão 

ótica direta; B) Sistema de visão por vídeo baseado em monitor; C) Sistema de visão 

direta por vídeo; D) Sistema de visão ótica por projeção. 

 

A) Sistema de Visão de Ótica Direta 

 

Em sistemas de visão ótica direta, o usuário tem liberdade para movimentar-

se pois o ponto de visão não é fixo. Consequentemente, a sensação de que os 

objetos virtuais fazem parte do mundo real é ainda maior, a Figura 2 ilustra o 

funcionamento desse tipo de sistema. 

 

Figura 2: Sistema de Visão de Ótica Direta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptada de Azuma (1997) 

 
Devido a necessidade das superfícies de projeção, esse sistema fica restrito 

às condições do espaço real (KAUFMANN; SCHMALSTIEG, 2002, p.39), Além 

disso, se comparado ao sistema de visão baseado em monitor, os equipamentos 

necessários para utilizar esse sistema possuem custos elevados. 

 

 

 

B) Sistemas de visão por vídeo baseado em monitor 
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No sistema baseado em monitor, apresenta um custo baixo 

consequentemente o mais utilizado nas aplicações de Realidade Aumentada.  

 
“[...] A webcam é responsável por capturar a cena real. Essa cena, 
após capturada, é misturada com os objetos virtuais gerados pelo 
computador [...]. Por fim, o mesmo exibe o resultado (mundo real mais 
objetos virtuais) em um monitor [...]” (VIEGAS; VIEIRA; DA SILVA, 
2012, p. 3).  
  

A Figura 3 representa o funcionamento do sistema de visão direta por vídeo 

baseada em monitor. 

 
Figura 3: Sistema de Visão por Vídeo Baseado em Monitor. 

 

Fonte: Azuma (1997) 

 

Trindade (2018, p.21, grifo do autor) descreve os sistemas C) e D) 

respectivamente: 

Sistema de visão direta por vídeo:  Utiliza micro câmeras de vídeo, o 
ambiente é capturado pela micro câmera e misturado com os elementos 
virtuais gerados por computado, sendo apresentadas diretamente nos olhos 
do usuário, através de pequenos monitores.  
Sistema de visão ótica por projeção: Esse sistema utiliza superfícies do 
ambiente real, onde as imagens são projetadas como objetos virtuais, que 
por sua vez, são apresentados ao usuário. A vantagem do sistema de visão 
ótica por projeção é que os objetos virtuais podem ser visualizados sem a 
necessidade de equipamentos auxiliares.  

 
Diante do exposto, pode se ter uma ideia, como seria a utilização desses 

recursos no âmbito educacional. A seguir, abordaremos sobre a Realidade 

Aumentada na Educação. 
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3.4 Realidade Aumentada na Educação 

 
Nos últimos anos, as Tecnologias   de   Informação   e   Comunicação   -   

TICs, vêm provocando mudanças na forma de aprender e conhecer com auxílio da 

tecnologia para dar suporte e melhorar a aprendizagem. As escolas ganharam novos 

ambientes de aprendizagem como os laboratórios de informática, e, o uso de 

computadores, material multimídia, internet, simulações, jogos, smartphones, 

tecnologias imersivas como mundo virtual 3D e realidade aumentada ganharam 

espaço na educação e “[...] proporcionam práticas educacionais atrativas e 

inovadoras, onde o aluno tem a chance de aprender de forma mais ativa, dinâmica e 

motivadora [...]” (FORTE; KIRNER, 2009, p.2). 

Avanços na tecnologia móvel faz com que hoje em dia seja possível usar 

realidade aumentada (RA) para aprendizagem, essa tecnologia faz o aprimoramento 

dos nossos sentidos com informações virtuais que oferecem diferentes níveis de 

imersão e interação que podem talvez ajudar estudantes a se engajarem nas 

atividades educacionais. 

Conforme mencionado por Forte e kirner (2009, p.1), quando tratamos de 

temas mais abstratos ou distantes temporal ou fisicamente do aluno, o uso de recursos 

mais ricos que a simples explicação é quase que imprescindível para a conquista de 

um bom resultado de compreensão 

De acordo com Prezotto et al. (2013 p.323), a RA possui três ramificações 

que auxiliam no processo de ensino: (a) combinar elementos virtuais com o ambiente 

real. (b) interagir em tempo real; (c) conceber objetos em três dimensões. Assim, 

proporcionando uma nova experiência ao estudante e uma interação com o ambiente 

sem a necessidade de grandes conhecimentos em informática. 

 

3.5 Trabalhos Relacionados 

 

Tomando como base aplicativos educativos, a seguir são apresentadas 

pesquisas científicas que utilizam as tecnologias de Realidade Aumentada no 

contexto educacional, que serviram como suporte para a realização desta pesquisa, 

entre eles estão os trabalhos de: Araújo et al (2017), Mesquita et al (2017) 
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3.5.1 DoctorBio: Um estudo de caso sobre a utilização de recursos de Realidade 

Aumentada no ensino de Ciências Biológicas (ARAÚJO ET AL, 2017). 

 

Neste trabalho foi desenvolvido uma aplicação em Realidade Aumentada 

intitulado como DoctorBio, utilizou a plataforma Aurasma, que é compatível com o 

desenvolvimento de Realidade Aumentada. Trata-se de uma aplicação mobile que 

trabalha o ensino de Ciências Biológicas utilizando a realidade aumentada como 

suporte as atividades. “[...] DoctorBio agrupa um total de 6 camadas virtuais 

abordando os conteúdos: célula vegetal, célula animal e vírus, respectivamente [...]”. 

(ARAÚJO ET AL, 2017, p.298). A figura 4 mostra a tela da aplicação. 

 
Figura 4: Utilização do DoctorBio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Araújo et al (2017, p.300). 

 

As principais conclusões do trabalho foram: a aplicação levou ao maior 

interesse e motivação dos participantes em aprender. A aplicação é bem recebida 

pelo público atraindo-os para se aventurar em locais que proporcionam tanto a 

diversão pelo o uso da aplicação e a interatividade com a aplicação. 

 

3.5.2 Maquete 3D: Software de apresentação de projetos imobiliários utilizando     

Realidade Aumentada (Mesquita et al, 2017) 

 

Esta pesquisa apresenta como objetivo o desenvolvimento de um sistema 

de projeção tridimensional que auxilie a comercialização de projetos imobiliários por 

meio dos recursos de Realidade aumentada. Segundo Mesquita et al (2017, p.2), o 
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software foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação Java, por este 

recurso ser multiplataforma e fornecer ferramentas que facilitaram o desenvolvimento 

proposto, como bibliotecas e códigos reutilizáveis. A figura 5 mostra a visualização em 

realidade aumentada dos objetos propostos. 

                      

Figura 5: Teste com planta e móveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Fonte: Mesquita et al (2017, p.8). 

  

Em suas considerações finais o autor relata o sucesso do software em 

auxiliar a apresentação de objetos tridimensionais, e obtiveram bons resultados, 

mostrando uma ótima ferramenta para publicidade e para facilitar o entendimento dos 

usuários sobre os produtos oferecidos. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este Capítulo apresenta os procedimentos metodológicos adotados neste 

trabalho para o desenvolvimento da aplicação móvel QuimicAR, uma ferramenta em 

Realidade Aumentada para o sistema operacional Android, visando apoiar o processo 

de ensino dos conteúdos relacionados a hidrocarbonetos da Química Orgânica. É 

apresentada as etapas metodológicas de desenvolvimento da aplicação. 

 

4.1  Metodologia Experimental 

 
A metodologia adotada neste trabalho baseia-se em estudos 

experimentais, adaptada parcialmente de Mafra et al., (2006, p.242), que tem como 

base definir o que funciona ou não durante a etapa de desenvolvimento da aplicação, 

desde o início do projeto até sua disponibilidade aos usuários finais, neste caso 

estudantes da 3ª série do ensino médio. Nesta pesquisa utilizou-se a abordagem 

composta em duas fases: uma fase condicional e a análise dos resultados, conforme 

figura 6. 

Figura 6: Metodologia adotada no trabalho. 

 

Fonte: adaptada de Mafra et al. (2006, p.245). 
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As etapas que compõem a metodologia são: Revisão da Literatura, 

Proposta Inicial, Desenvolvimento da Aplicação em RA, Validação da Aplicação e 

Estudo de Observação, com uma fase condicional a Avaliação do Profissional da área 

neste caso professores e estagiários de Ciências Biológicas, e finalizando com a 

Análise de Resultados e testes em sala de aula abordando o conteúdo de 

hidrocarbonetos. Logo em seguida descreve-se cada etapa da metodologia utilizada. 

Etapa 1: Revisão de Literatura: Nessa etapa, buscou-se fundamentações 

teóricas, disponíveis na literatura, foram utilizadas fontes como artigos, livros e 

revistas disponibilizadas na biblioteca do campus e via internet, para fomentar os 

assuntos tratados na pesquisa. Essa etapa foi realizada com o objetivo de conhecer 

a Realidade Aumentada bem como sua aplicação no contexto educacional. 

Etapa 2: Proposta inicial: Nessa etapa foi idealizada a proposta inicial, 

tendo como base as evidências buscadas na literatura e dados do questionário 

semiestruturado, anexo A, aplicado com a duas professoras da área de Química, do 

CEM Félix Camoa, e  juntamente a contribuições de bolsistas do Programa de 

Iniciação à Docência – PIBID, do curso de Ciências Biológicas da Universidade 

Federal do Tocantins – UFT, que serviu como ponto de partida para a construção da 

proposta inicial que era estudo da Química Orgânica com auxílio da tecnologia 3D 

para visualização de modelos moleculares.  

Etapa 3: Desenvolvimento da Aplicação em RA: Nessa etapa, foi executada 

o procedimento de desenvolvimento e a implementação da aplicação em Realidade 

Aumentada, bem como as ferramentas utilizadas: Jmol, Blender, Unity, Vuforia, 

Android SDK (Software Development Kit) e Android NDK (Native Development Kit). 

Esta etapa será detalhada na seção de tecnologias utilizadas. 

Avaliação por professores e bolsistas do PIBID: Após desenvolvimento da 

aplicação, foi realizada a avaliação da aplicação QuimicAR com professores de 

Química Orgânica da unidade escolar, e, bolsistas do PIBID. Essa avaliação tinha 

como principal objetivo evidenciar possíveis ajustes e adequações no contexto 

pedagógico dos modelos moleculares, antes de disponibilizar a aplicação para os 

alunos. Para isso, utilizou-se um questionário semiestruturado, para coleta de dados. 

Em seguida, foram discutidas as possíveis sugestões de melhorias para a aplicação 

QuimicAR. Como sugestões da professora e alguns bolsistas, foi decidido realizar um 

planejamento pedagógico para se trabalhar o assunto de hidrocarbonetos em sala de 

aula, utilizando a aplicação de Realidade Aumentada QuimicAR. Foi proposto uma 
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atividade avaliativa a ser trabalhado com os alunos, explorando as funcionalidades da 

aplicação alinhado ao assunto de hidrocarbonetos. O detalhamento dessa etapa será 

apresentado na seção 5.4. 

Etapa 4: Validação da aplicação: O experimento com a aplicação QuimicAR 

foi executado com a turma da 3ª série do ensino médio, do turno matutino, do Centro 

de Ensino Médio Félix Camoa, localizada no município de Porto Nacional, Estado do 

Tocantins. Deste modo, os alunos puderam estudar o conteúdo de hidrocarbonetos 

utilizando a Tecnologia de Realidade Aumentada, podendo visualizar os modelos 

moleculares tridimensionais, e, associando-os aos conceitos da disciplina, como 

Alcanos, Alcenos, Alcinos e Aromáticos. Após o uso do aplicativo QuimicAR Testaram 

seus conhecimentos com atividade avaliativa sobre o conteúdo de hidrocarbonetos. 

Análise dos resultados: Com a finalidade de evidenciar a aceitação da 

aplicação educacional QuimicAR por parte dos alunos, foi aplicado questionário para 

coleta de dados, assim pode-se analisar, discutir e avaliar a relevância da Realidade 

Aumentada no estudo de Hidrocarbonetos, bem como reavaliar e propor futuras 

adequações na aplicação. 

 

4.2  Levantamento de Requisitos 

 

Após o estudo bibliográfico, comparando os trabalhos relacionados a 

próxima etapa deste trabalho foi o levantamento de requisitos. “[...] Um requisito é uma 

característica do sistema ou a descrição de algo que o sistema é capaz de realizar, 

para atingir seus objetivos [...]”. (PFLEEGER, 2004, p.111). Esse mecanismo tem o 

intuito de atender e determinar o que os usuários e realmente querem ou esperam do 

sistema a ser desenvolvido.  

Nesse Contexto, a técnica utilizada para levantamento de requisitos foi a 

entrevista semiestruturada conforme apêndice (A). Nessa etapa ocorreu a entrevista 

com professores da disciplina de Química Orgânica para identificação dos requisitos 

funcionais e não funcionais do sistema. 

Durante as entrevistas foram identificados pontos que favoreçam a 

assimilação dos alunos de acordo com o planejamento do professor em sala de aula. 

Desta maneira, tornou-se possível evidenciar os requisitos necessários para o 

desenvolvimento da modelagem dos objetos tridimensionais, para apoio aos 

conteúdos de hidrocarbonetos da Química Orgânica. 
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Os requisitos funcionais segundo Pfleeger, (2004, p.111), descrevem uma 

interação entre o sistema e seu ambiente, e como ele deve se comportar. O quadro 3 

apresenta os requisitos funcionais da aplicação QuimicAR. 

 

Quadro 3: Requisitos funcionais 

Identificação Descrição 

RF01 
O aplicativo móvel deverá permitir o usuário 
iniciar a câmera do celular para captura do 
marcador 

RF02 
O aplicativo móvel deverá permitir a 
identificação dos marcadores cadastrados 
associando o objeto 3D ao marcador 

RF03 
A aplicação móvel deverá permitir o usuário 
sair da aplicação 

 

Fonte: Fonte: Lima (2018) 

 

“[...] Os requisitos não funcionais ou restrições descrevem uma restrição no 

sistema que limita nossas opções para criar uma solução para o problema [...]” 

(PFLEEGER, 2004, p.111). O quadro 4 apresenta os requisitos não funcionais da 

aplicação QuimicAR. 

 

Quadro 4: Requisitos não funcionais 

Identificação Descrição 

RNF01 
A aplicação será desenvolvida na plataforma 
Unity, utilizando a linguagem C# e Java 
Script. 

RNF02 
Os modelos de objetos 3D serão obtidos pela 
aplicação Jmol. 

RNF03 
A modelagem e exportação dos objetos 3D 
será realizada na plataforma Blender. 

RNF04 
O sistema de realidade aumentada da 
aplicação será realizada na ferramenta 
Vuforia. 

RNF05 
Os marcadores da aplicação deverão ser 
feitos no CorelDraw 

RNF06 
A aplicação funcionará em dispositivos 
móveis Android, que possua câmera. 

RNF07 A aplicação terá tamanho máximo de 70 MB. 

 

Fonte: Fonte: Lima (2018) 
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4.3  Modelagem 

 

“A UML, é uma linguagem visual para modelar sistemas orientados a 

objetos [...]”. (BEZERRA, 2017, p.15). Ajuda a representar conceitos relevantes do 

sistema. Para a modelagem da aplicação QuimicAR foi utilizado os seguintes 

diagramas UML: Diagrama de Caso de Uso; Diagrama de Classe; Diagrama de 

Sequência. Ainda segundo Guedes (2011, p.19), A UML é uma linguagem visual 

usada para representar sistemas por meio de diferentes diagramas, isto é, retrata a 

modelagem de softwares com base em variadas perspectivas, facilitando a 

comunicação dos profissionais envolvidos no desenvolvimento de um sistema. 

 

4.3.1 Diagramas de Casos de uso 

 

O diagrama de casos de uso é o diagrama mais geral e informal da UML, 

utilizado normalmente nas fases de levantamento e análise de requisitos do sistema. 

(GUEDES, 2011, p.30). Esse diagrama identifica as interações individuais entre o 

sistema e seus usuários ou outros sistemas. A Figura 7 mostra o cenário de interações 

do sistema que o usuário poderá realizar. 

 

Figura 7: Diagrama de Caso de Uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fonte: Lima (2018) com auxílio da ferramenta Astah. 
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4.3.2 Diagrama de Classe 

 

“O diagrama de classes é provavelmente o mais utilizado e é um dos mais 

importantes da UML. Serve de apoio para a maioria dos demais diagramas [...].” 

(GUEDES, 2011, p.33). Este diagrama é aplicado para modelar as classes de um 

sistema, integrando seus atributos, operações e relações e associações que umas 

têm com as outras. Figura 8 mostra o Digrama de Classe, e seus relacionamentos, 

como também estão as principais interações do aplicativo como suas funcionalidades. 

 

Figura 8: Diagrama de Classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fonte: Lima (2018) com auxílio da ferramenta Astah. 

 

4.3.3 Diagrama de Sequência 

 

“O diagrama de sequência é um diagrama comportamental que preocupa-

se com a ordem temporal em que as mensagens são trocadas entre os objetos 

envolvidos em um determinado processo[...]” (GUEDES, 2011, p.33). A Figura 9 

digrama de sequência da função da câmera de RA, baseado nas tabelas de Caso de 

Uso. 
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Figura 9: Diagrama de Sequência. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Fonte: Lima (2018) com auxílio da ferramenta Astah. 

 

4.4  Arquitetura da Aplicação RA 

 

 “A arquitetura de software de um programa ou sistema computacional é a 

estrutura ou estruturas dos sistema, que abrange os componentes de software, as 

propriedades externamente visíveis desses componentes e as relações entre eles” 

(PRESSMAN, 2011, p.230). A figura 10 ilustra a arquitetura da aplicação QuimicAR. 

 
Figura 10: Arquitetura da Aplicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lima (2018) (Produção do próprio autor) 

 

O aluno ou usuário ao interagir com a aplicação QuimicAR, através de sua 

interface simples e intuitiva ao abrir a câmera RA da aplicação deverá apontar para o 

marcador. A Câmera RA reconhece o marcador que faz a leitura do seu padrão e 
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compara com seu banco de dados onde e realizado uma busca pelo objeto vinculado 

ao marcador. Após esse reconhecimento o modelo molecular correspondente é 

exibido na tela do dispositivo. A figura 11 mostra exemplos de marcadores da 

aplicação QuimicAR. 

 

Figura 11: Marcadores da aplicação QuimicAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lima (2018) (Produção do próprio autor) 

4.5  Desenvolvimento: Tecnologias Utilizadas 

 

Na fase de desenvolvimento da aplicação educacional QuimicAR, utilizou-

se as seguintes ferramentas: (A) Jmol; (B) Blender 2.79b; (C) Vuforia; (D) Unity 

Personal; (E) Android SDK (Software Development Kit); Android NDK (Native 

Development Kit). Para implementação na engine Unity foram utilizadas as linguagens 

C# e JavaScript. 

(A) Jmol: “é um visualizador de moléculas de código aberto, gratuito e multi-

plataforma para estudantes, professores e pesquisadores em Química e Bioquímica 

[...]”. (JMOL, 2018, np). O Jmol, possibilitou obter modelos moleculares em sua forma 

didática de visualização, e, através de sua função de exportação no formato X3D, 

permite importação pelo Blender 3D. “[...] O X3D é uma linguagem de descrição de 

cenas 3D de padrão aberto, capaz de representar e comunicar cenas tridimensionais 

e objetos, desenvolvida com a sintaxe XML [...]”. (HOPF et al, 2007, p.6). A figura 12 

apresenta a tela principal do Jmol, reproduzindo um modelo molecular etano. 
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Figura 12: Tela principal do Jmol. 

 

Fonte: Lima (2018) (Produção do próprio autor com auxílio da ferramenta JMOL) 

 

(B) Blender 2.79b: é uma ferramenta de código aberto e multiplataforma 

que usa sua interface OpenGL para fornecer uma experiência consistente na criação 

e ou manipulação de objetos 3D. “[...] Suporta a totalidade do pipeline 3D - 

modelagem, manipulação, animação, simulação, renderização, composição e 

rastreamento de movimento, até mesmo edição de vídeo e criação de jogos[...]” 

(BLENDER, 2018). A Figura 13 mostra a utilização do software livre Blender para 

modelar objetos específicos para a proposta desse trabalho. 

 

Figura 13: Modelagem de modelo molecular 3D utilizando Blender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lima (2018) (Produção do próprio autor com auxilio do Blender) 
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(C) Vuforia: é um kit de desenvolvimento de realidade aumentada criado 

pela empresa Qualcomn (VUFORIA, 2018, np). O Vuforia é uma plataforma que 

permite o desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis em realidade 

aumentada podendo se acessada em: <https://www.vuforia.com>. Ele utiliza o 

rastreamento e reconhecimento de marcadores ou imagens pré configuradas para 

posicionar um objeto 3D, em tempo real. O Vuforia é gratuito porém oferece um limite 

de até 1000 marcadores. Desde 2017 esse kit de desenvolvimento vem disponível no 

Unity Personal necessitando apenas ativá-lo. 

(D) Unity Personal: é uma plataforma de desenvolvimento voltada para 

criação de jogos, em duas e três dimensões. A integração com o Vuforia e marcadores 

permitem o desenvolvimento de aplicações em Realidade Aumentada. Dispõem 

vários recursos flexíveis, tais como: Animação, gráficos, otimização, áudio, física 2D 

e 3D e criação de scripts (C# e/ou Java Script) (UNITY, 2018). O Unity Personal está 

disponível na página virtual da empresa no seguinte link: <https://unity3d.com>, 

disponível na plataforma Windows. A figura 14 apresenta o desenvolvimento da 

aplicação QuimicAR utilizando a ferramenta Unity. 

 

Figura 14: Teste da Aplicação QuimicAR no Unity Personal. 

 

Fonte: Lima (2018) (Produção do próprio autor utilizando o Unity) 

 

(E) Android SDK: Essa ferramenta inclui utilidades necessárias que são: 

diferentes APIs (Application Programming Interface), tanto para controlar as funções 
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do dispositivo, bem como para integrar serviços, possui um emulador completo para 

testar as aplicações (ANDROID STUDIO, 2018, np);  

(F) Android NDK: É uma ferramenta que permite a construção do código 

com desempenho crítico em código nativo, provendo headers e bibliotecas que 

permitem construir atividades, gerenciar entrada de dados, usar sensores de 

hardware, acessar recursos da aplicação e programando em C ou C++. Se o código 

for nativo, a aplicação será empacotada dentro do arquivo com extensão .apk. O NDK 

foi criado para ser usado juntamente com o SDK do Android, para ajudar a definir 

informações de configuração, como orientação da tela (ANDROID STUDIO, 2018, np). 

As ferramentas escolhidas neste trabalho serviram de suporte aos 

requisitos da aplicação QuimicAR proposta neste Estudo. O visualizador de moléculas 

Jmol, foi utilizado para gerar os modelos moleculares em sua forma didática, com sua 

função de exportação em X3D, foi possível a importação no Blender que foi utilizado 

para modelagem e definição das cores das moléculas tridimensionais, A ferramenta 

Vuforia, por sua vez, já integrada ao Unity Personal deu suporte ao uso de marcadores 

juntamente com os pacotes utilizados na RA. O SDK e o NDK foram integrados ao 

Unity, uma vez que a aplicação foi desenvolvida para dispositivos móveis que utilizam 

a plataforma Android. A figura 15 mostra o resultado final em smartphone Android. 

Figura 15: Resultado da Aplicação QuimicAR em smartphone Android. 

 

Fonte: Lima (2018) (Produção do próprio autor) 
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A aplicação QuimicAR poderá ser acessada no endereço temporário na 

internet: <http://sislabin.xyz/app/>. Neste endereço eletrônico está hospedado a 

aplicação em arquivo apk que possui 54,9MB e arquivo PDF (Portable Document 

Format) com os marcadores. 

 

5. VALIDAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste Capítulo consta a metodologia aplicada no estudo. Apresenta os 

resultados de dois estudos experimentais sendo o primeiro a avaliação da aplicação 

com o Professores e Bolsistas da área educacional. O segundo consistiu da validação 

e aceitabilidade da aplicação móvel QuimicAR com alunos da 3ª série do ensino médio 

do CEM Felix Camoa, no Município de Porto Nacional - TO. 

 

5.1  Avaliação da aplicação com Professores e Bolsistas da área  

 

Os dados são apresentados em forma de gráficos informativos. O “[...] 

objetivo é dar ao leitor ou ao investigador um conhecimento da situação real, atual, do 

problema estudado ou de interesse”. (MARCONI; LAKATOS, 2010, p 193).  

Para a pesquisa, foram convidados 2 professores da área de Química do 

CEM Félix Camoa, 8 bolsistas do PIBID, do Curso de Ciências Biológicas da UFT, 

Campus Porto Nacional Tocantins. Os dados são considerados da seguinte forma: 8 

bolsistas do curso de Ciências Biológicas da UFT – Campus Porto Nacional, e, 2 

professores da área de Química da escola onde foi realizado a pesquisa, significam 

100% da amostra.  

A aula para demonstração, avaliação da aplicação educacional QuimicAR 

foi realizada no Laboratório de Informática da Escola (Labin I), utilizou-se smartphones 

dos próprios participantes que acessaram e instalaram a aplicação para testes, após 

a fase de testes foi aplicado um questionário avaliativo da aplicação, disponibilizado 

de forma online, utilizou-se a ferramenta formulários do Google. Durante a aplicação 

do questionário, foram considerados os seguintes critérios: A) Facilidade acesso ao 

aplicativo; B) Facilidade na utilização dos marcadores e identificação dos modelos 

moleculares; C) Adequação pedagógica. A partir da análise desses critérios, foi 

possível identificar se a aplicação QuimicAR estava adequada para ser disponibilizada 

aos alunos, como será apresentada no próximo tópico. 
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5.2  Análise dos Resultados com Professores e Bolsistas da área  

 

Neste tópico descreve-se a análise qualitativa da aplicação. Tal análise foi 

fundamentada nos questionários aplicados com os participantes, conforme abordado 

na seção anterior. Os professores e Bolsistas responderam questões sobre facilidade 

de acesso, utilização dos marcadores e identificação dos modelos moleculares e 

adequação pedagógica. 

A coleta de dados foi feita por meio de um questionário contendo 7 

questões, foi utilizada a escala Likert onde os participantes tiveram 5 opções de 

resposta: Concordo Totalmente, Concordo Amplamente, Concordo Parcialmente, 

Discordo Amplamente, Discordo Totalmente. Após a análise, elaborou-se gráficos 

com os resultados da avaliação. “[...] A Escala de Likert é um tipo de escala de 

resposta psicométrica usada comumente em questionário de pesquisas de opinião 

[...]” (SEVERO, 2015, p.29). 

Com relação a facilidade de acesso da aplicação QuimicAR, de acordo o 

gráfico 1, 60% dos 10 participantes concordaram totalmente sobre a facilidade em 

baixar e instalar o QuimicAR no dispositivo, apenas 40% concordava amplamente com 

o enunciado.  

 

 

Gráfico 1: Facilidade em baixar e instalar o QuimicAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário, Lima (2018) (Produção do próprio autor) 
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Em relação a utilização dos marcadores, de acordo o gráfico 2, 80% dos 

10 participantes, concordaram totalmente, que conseguiram manusear os marcadores 

durante o experimento, 20% concordaram amplamente.  

 

Gráfico 2: Facilidade em utilizar os marcadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário, Lima (2018) (Produção do próprio autor) 

 

Sobre a facilidade de identificar os modelos moleculares apresentados na 

tela do smartphone conforme gráfico 3, 70% concordaram totalmente, e 30% 

concordaram amplamente. Ainda sobre a facilidade de utilização da aplicação 

QuimicAR, 70% concordaram totalmente e 30% Concordaram amplamente. 

 

Gráfico 3: Facilidade de identificar os modelos moleculares. 

 

Fonte: Lima (2018) (Produção do próprio autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário, Lima (2018) (Produção do próprio autor) 
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De acordo com o questionário, pode se observar que o QuimicAR é de fácil 

utilização, e os alunos conseguiriam trabalhar com a ferramenta em sala de aula.  

Com relação a adequação pedagógica da aplicação ao conteúdo de 

hidrocarbonetos de acordo com Gráfico 4, 60% dos 10 participantes da pesquisa 

concordaram totalmente, 30% concordaram amplamente e 10% concordaram 

parcialmente que os modelos apresentados atendem a proposta pedagógica da 

disciplina.  

Gráfico 4: Adequação pedagógica ao conteúdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário, Lima (2018) (Produção do próprio autor) 

 

Sobre as cores das moléculas apresentadas, 100% concordaram 

totalmente que estavam adequadas a literatura. Sobre a utilização do QuimicAR como 

ferramenta pedagógica no ensino de hidrocarbonetos, 90% dos 10 participantes da 

pesquisa, concordaram totalmente, e 10% concordaram amplamente, conforme 

ilustrado no gráfico 5.  

 

Gráfico 5: Objetos adequados a literatura e utilização  
como ferramenta pedagógica. 
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Fonte: Questionário, Lima (2018) (Produção do próprio autor) 

 

De acordo com os dados apresentados, evidenciou-se a possibilidade 

concreta da aplicação móvel QuimicAR ser utilizada como ferramenta pedagógica, 

estando adequada para seu público alvo, que são alunos da 3ª série do ensino médio.  

Na fase final da pesquisa os professores e bolsistas propuseram algumas 

adequações no projeto, foi sugerido desenvolver uma atividade com uso dos 

marcadores e modelos tridimensionais, para melhor fixação do conteúdo estudado 

pelos alunos. 

 

5.3  Validação da Aplicação aos alunos do Ensino Médio  

 

A execução desse estudo experimental para validação e aceitabilidade da 

aplicação móvel QuimicAR foi conduzida da seguinte maneira. A professora da 

disciplina de Química da turma da 3ª série do ensino médio, selecionou 16 alunos 

para participar da validação. Em seguida a professora realizou uma breve revisão do 

conteúdo de hidrocarbonetos com os alunos selecionados.  

O estudo aconteceu no Laboratório de Informática (Labin I) da Escola CEM 

Félix Camoa, os alunos foram convidados a se agruparem em duplas e foi solicitado 

aos alunos que entregassem os termos de Consentimento Livre Esclarecido 

devidamente assinadas (apêndice E). Em seguida cada dupla receberam os 

marcadores, uma atividade impressa conforme (apêndice D) e orientações verbais de 

como seria a aula com a aplicação QuimicAR. Dois smarthphones foram 

disponibilizados pelo pesquisador para os alunos que não possuíram dispositivo 
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interagisse com a aplicação. Após os alunos interagirem com o QuimicAR e 

respondido a atividade proposta, foi aplicado um questionário para avaliação do 

Recurso Educacional conforme é abordado no próximo tópico da pesquisa. 

 

5.4  Análise e Resultados da Validação da Aplicação 

 

Neste tópico descreve-se a validação da aplicação QuimicAR. Tal análise 

foi fundamentada no questionário (Apêndice C) aplicados a 16 alunos que 

participaram da validação, os detalhes foram abordados na seção 5.3. Os alunos após 

sua interação com a aplicação educacional QuimicAR, responderam questões sobre 

a experiência de utilizar esse recurso no estudo de hidrocarbonetos da disciplina de 

Química Orgânica. 

Na caraterização dos participantes observou-se que a maioria (93,8%) 

possuíam dispositivos smarthphones, e apenas (6,8%) dos 16 alunos que 

participaram da pesquisa não possui nenhum dispositivo móvel, conforme gráfico 6. 

 

Gráfico 6: Alunos que possuem dispositivos móveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário, Lima (2018) (Produção do próprio autor) 

 

 

Segundo dados do IBGE (2016, p.14), No País, 77,1% da população de 10 

anos ou mais de idade tinha telefone móvel celular para uso pessoal, em relação a 

estudantes, 59,4% eram da pública e 90,3 da rede privada. O gráfico 6 revelou que os 

alunos participantes da pesquisa estavam bem acima da média nacional em relação 

a disposição de dispositivos móveis para uso pessoal em comparação com a média 
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nacional da rede pública. No gráfico 7 é apresentada a distribuição desses dispositivos 

quanto ao SO. 

 

Gráfico 7: Sistema operacional dos dispositivos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário, Lima (2018) (Produção do próprio autor) 

 

De acordo o gráfico 7 pode-se verificar que o sistema operacional Android, 

se destaca entre os dispositivos, já que aplicação QuimicAR foi desenvolvida 

utilizando o Sistema Android, fator favorável para que o maior número de alunos 

possam utilizar essa aplicação educacional. 

Sobre a atividade com uso dos marcadores de realidade aumentada e a 

aplicação QuimicAR, 68,8% dos alunos conseguiam responder todas as 4 perguntas 

da atividade, 25% conseguiram parcialmente e 6,2% responderam que conseguiram 

responder apenas uma alternativa, mediante os dados apresentados observou-se que 

houve rendimento significativo dos alunos durante a atividade envolvendo a aplicação 

em Realidade Aumentada. 

Em relação a percepção sobre o uso e desempenho na utilização da 

aplicação QuimicAR utilizando o método escala Likert, foram obtidos os seguintes 

resultados: O gráfico 8 (A), mostra que, quando perguntados se gostaram do recurso 

e se gostariam de aprender mais sobre o assunto abordado pela aplicação , 81,3% 

dos alunos concordaram totalmente, 18,7% concordaram amplamente; Sobre o 

design tridimensional dos modelos moleculares conforme gráfico 8 (B), 75% 

concordaram Totalmente que o design eram atraentes, e 25% concordaram 

amplamente; De acordo o gráfico 8 (C) quando perguntados se entendiam o que 

acontecia durante a interação com a ferramenta, 68,8% dos alunos concordaram 
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totalmente, 31,2% concordaram amplamente; sobre o QuimicAR auxiliar na 

compreensão dos conteúdos de hidrocarbonetos, 75% concordaram Totalmente e 

25% concordaram amplamente conforme gráfico 8 (D).  

 

Gráfico 8: Opinião dos participantes sobre o QuimicAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário, Lima (2018) (Produção do próprio autor) 

 

Com base nos resultados obtidos sobre a utilização do QuimicAR, pode-se 

observar que a utilização da Tecnologia de Realidade Aumentada pode auxiliar no 

processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos de Hidrocarbonetos. 

Os dados evidenciam que essa tecnologia causa maior interação dos 

alunos com o conteúdo estudado, facilitando o modo de aprender e conhecer. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho foi desenvolvido uma aplicação em realidade aumentada, 

objetivando apoiar o ensino de hidrocarbonetos da disciplina de Química no ensino 

médio. A aplicação móvel implementada na plataforma Android, utilizou a tecnologia 

que mescla objetos do mundo virtual com mundo real, e oferecem uma interatividade 

enriquecedora. Nesse contexto, essa ferramenta tecnológica é um recurso 

pedagógico que auxiliará professores e alunos que antes não tinham tal tecnologia 

como fator favorável no processo de ensino-aprendizagem de hidrocarbonetos, a 

ferramenta se torna uma alternativa pedagógica viável, e gratuita, em comparação 

com kits de moléculas disponíveis no mercado ou modelos alternativos de baixo custo. 

Uma das razões de se utilizar a RA para a disciplina de Química é que o 

uso dessa tecnologia pode estimular e facilitar a aquisição do conhecimento por parte 

do aluno, além de ajudar o docente em suas práticas pedagógicas. A partir da análise 

dos dados da pesquisa e o estudo bibliográfico conclui-se que os objetivos foram 

alcançados, o resultado da pesquisa revelaram indícios que a aplicação móvel 

QuimicAR é viável para apoiar o processo de ensino da disciplina de Química, 

especificamente nos conteúdos relacionados aos Hidrocarbonetos. 

Apesar de surgirem dificuldades durante o desenvolvimento da aplicação, 

tais foram sanadas com aprofundamento e estudo sobre essa tecnologia, que me 

possibilitou maior aprendizado, onde pode-se colocar em prática a teoria estudada em 

sala de aula. Um fator positivo foi o interesse das professoras da disciplina que 

compreenderam a importância do aplicativo como recurso pedagógico. 

Para trabalhos futuros, pode-se sugerir a Disponibilização da aplicação no 

Play Store, implementar novas funcionalidades como menus explicativos, incluir novos 

modelos moleculares, e expandir essa tecnologia para outras áreas, como Biologia, 

por exemplo. 
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Camoa com o intuito de colher dados para levantamento de requisitos e 

posteriormente elaborar do protótipo da aplicação. 

 

 

 
 

 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS 
CAMPUS PORTO NACIONAL 

CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO  
 
NOME DO(A) ENTREVISTADO (A): __________________________________ 

DATA E LOCAL_______________________________ 

 

QUESTIONÁRIO 

1 – Quais conteúdos os alunos apresentam maior dificuldade de assimilação? 

 

2 – Quais dificuldades com maior frequência que eles demonstram? 

(   ) Interpretação    (    ) Falta de interesse  (    ) Outras quais? 

______________________________________________________________________ 

 

3 – Já utilizou algum recurso educacional para atenuar essa dificuldade? 

 

4 – Já utilizou alguma aplicação móvel como apoio na sala de aula? 

 

5 – Os alunos gostam de utilizar dispositivos moveis durante a aula? 

 

6 – Os alunos gostam de tecnologias como jogos, simulações, recursos tridimensionais? 

 

 

APÊNDICE A – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Este Apêndice apresenta a entrevista com duas professoras no CEM Felix

 



1. Em relação a facilidade de uso do aplicativo de Realidade Aumentada Quimicar, qual
seu grau de concordância em relação as afirmações a seguir: 

Concordo
Totalmente

Concordo
Amplamente

Concordo
Parcialmente

Discordo
Amplamente

Discordo
Totalmente

Foi fácil baixar e
instalar o
aplicativo?
Consegui utilizar os
marcadores
durante a utilização
do Quimicar?
Foi fácil identificar
os modelos
moleculares
apresentados na
tela?
Considero o
Quimicar fácil de
usar?

2. Em relação a adequação pedagógica em relação ao conteúdo proposto, qual seu grau
de concordância em relação as afirmações a seguir: 

Concordo
Totalmente

Concordo
Amplamente

Concordo
Parcialmente

Discordo
Amplamente

Discordo
Totalmente

Os modelos
moleculares
apresentados pela
aplicação atende
proposta
pedagógica da
disciplina?
As cores das
moléculas estão
adequadas a
literatura?
7. O Quimicar pode
ser utilizado como
ferramenta
pedagógica no
ensino de
Hidrocarbonetos?

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DO RECURSO EDUCACIONAL QUIMICAR, 
APLICADO AOS PROFESSORES DA ESCOLA CEM FELIX CAMOA E BOLSISTAS 
DO PIBID – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS UFT.

APÊNDICE B



O questionario a seguir será utilizado para compreender aspectos relacionados a essa pesquisa. As 
informações coletadas serão tratadas confidencialmente.

CARACTERIZAÇÃO DO PARTICIPANTE

1. Idade * 2. Sexo *  Feminino  Masculino

3. Possui algum dispositivo móvel (smarthphone ou tablet)? *

 Sim possuo Smarthphone

 Sim possuo Tablet

 Não

4. Se sim qual o SO (Sistema operacional) do dispositivo: *

 Android

 iOS

 Windows Phone

 Outro: 

5. Você Já utilizou algum aplicativo de Realidade Aumentada antes do Quimicar? *

 

 

Nunca utilizei

 

 

Apenas ouvi falar em aplicativos desse gênero

 

 

Sim já utilizei algo do gênero

 

 

Outro: 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DO RECURSO EDUCACIONAL QUIMICAR, 
APLICADO AOS ALUNOS DA 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO  DO CEM FÉLIX CAMOA

6. Consegui realizar a nomenclatura dos modelos apresentados. *

 Sim

 Sim, parcialmente

 Nao

 Outro: 

APÊNDICE C

Concordo
Totalmente

Concordo
Amplamente

Concordo
Parcialmente

Discordo
Amplamente

Discordo
Totalmente

Eu gostei do recurso e gostaria 
de aprender mais sobre o 
assunto abordado por ele

O design dos modelos 3D do 
quimicAR são atraentes?

Eu entendia o que acontecia 
na minha interação

O conteúdo do QuimicAR 
auxilia na compreensão no 
conteúdo de hidrocarbonetos

Me senti a vontade ao utilizar 
o QuimicAR

7. Em relação à sua percepção sobre facilidade de uso e desempenho na utilização da aplicação 
Quimicar, qual o seu grau de concordância em relação às seguintes afirmações:



INSTRUÇÕES: Acesse a página: http://sislabin.xyz/app e baixe o app, e os marcadores. 

APÊNDICE D 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E  
TECNOLOGIA DO TOCANTINS CAMPUS PORTO NACIONAL 
CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO  

 
NOME DO ALUNO: __________________________________SÉRIE_________ 

 
ATIVIDADE SOBRE HIDROCARBONETOS 

 
1) De acordo os marcadores abaixo, e, utilizando a aplicação Quimicar, enumere 

a opção correspondente a nomenclatura do alcano e alceno disponibilizado 

pelo app Quimicar. 

 

1. Metano 

2. Propano  

3. Etano                (      )                                       (      )     

4. Etileno 

5. Eteno 

 

2) Utilizando o aplicativo Quimicar, Identifique qual modelo molecular 

corresponde a um Alcino? 

A)                    B)                      C)                      D)                      E) 

 

 

 

 

3) Os ciclanos existem, em quantidades maiores ou menores, no petróleo em 

várias regiões do mundo. O ciclo-hexano por exemplo, é usado como solvente 

e removedor de tintas e vernizes, além de servir como ponto de partida para a 

fabricação de produtos industriais importantes como o náilon. Encontre o 

marcador correspondente, ao ciclo-hexano e complete a frase. 

 

A) Os ciclanos são hidrocarbonetos _________________ contendo apenas 
ligações ____________ 

 
4) É comum depararmos com aviso em postos de gasolina alertando sobre os 

riscos do benzeno que é um hidrocarboneto aromático presente no petróleo, 

no carvão e em condensados de gás natural. Utilizando o aplicativo Quimicar 

Identifique qual marcador representa o benzeno. 

A)                      B)                       C)                        D)                       E) 

 

 

http://sislabin.xyz/app


  

ANEXO E 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO TOCANTINS 

CAMPUS PORTO NACIONAL 

CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

1.  DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Tema do Trabalho: QUIMICAR: APLICAÇÃO BASEADA EM REALIDADE AUMENTADA 

COMO FERRAMENTA DE APOIO AO ESTUDO DE HIDROCARBONETOS DA DISCIPLINA 

DE QUÍMICA. 

Pesquisador: Wanderson Lucena de Lima 

Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – Campus de Porto 

Nacional. 

Telefone para Contato: (63) 84853800 

Orientador do Trabalho: Ms Angelo Ricardo Balduino 

Instituição a que pertence: IFTO Campus de Porto Nacional 

 

O Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar do Projeto de Pesquisa 

“QUIMICAR: APLICAÇÃO BASEADA EM REALIDADE AUMENTADA COMO 

FERRAMENTA DE APOIO AO ESTUDO DE HIDROCARBONETOS DA 

DISCIPLINA DE QUÍMICA.”, de responsabilidade do pesquisador: Wanderson Lucena 

de Lima, sob orientação do professor Msc. Angelo Ricardo Balduino do IFTO Campus 

de Porto Nacional. 

O motivo que nos leva a esse estudo é que cada vez mais as escolas estaduais da 

cidade de Porto Nacional - TO estão utilizando de recursos tecnológicos como ferramenta 

de apoio a sala de aula. Com o objetivo construir uma aplicação utilizando os recursos da 

Realidade Aumentada (RA), com a finalidade de apoiar o ensino de hidrocarbonetos da 

disciplina de Química Orgânica, disciplina que apresenta uma abordagem abstrata de 

conteúdo. Neste trabalho, elegemos a Realidade Aumentada (RA), sub-área da 

Computação Gráfica, como base para elaboração de modelos baseados em uma 

microrrealidade. Objetivou-se precisamente evidenciar qual a relevância no 



aprendizagem de química orgânica no estudo de hidrocarbonetos utilizando técnicas de 

realidade aumentada no Centro de Ensino Médio Felix Camoa na cidade de Porto 

Nacional/TO. 

A aplicação Quimicar será utilizado para avaliação e validação das suas 

funcionalidades, onde será verificado se o aplicativo atende os requisitos eliciados no 

tema da pesquisa.  

Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer 

vantagem financeira. Você será esclarecido(a) sobre o estudo em qualquer aspecto que 

desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu 

consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é 

voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na 

forma em que é atendido pelo pesquisador. 

O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os 

resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material 

que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. 

O(A) Sr.(a) não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar deste 

estudo. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma 

cópia será arquivada pelo pesquisador responsável e a outra será fornecida a você. 

Eu,          , RG Nº   

declaro ter sido informado(a) dos objetivos da pesquisa de maneira clara e detalhada e 

esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas 

informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar. 

Declaro que concordo em participar, como voluntário(a) do projeto de pesquisa acima 

descrito. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada 

à oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

Porto Nacional/TO,    de ______ de 201__. 

 

             

Wanderson Lucena de Lima (Pesquisador)      Angelo Ricardo Balduino (Orientador) 
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