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Introdução 

Um dos desafios do ensino das ciências naturais a 

estudantes do ensino fundamental/médio, é 

evidenciar que todos os materiais contemporâneos 

derivam de exaustiva investigação científica. Nesse 

contexto, a abordagem de conteúdos de Química 

Orgânica a partir do estudo dos polímeros é capaz 

de conectar diretamente os conteúdos didáticos 

com materiais ubíquos no cotidiano do aprendiz.  

Em linha com a aplicação didática de novas 

tecnologias, o uso da realidade aumentada emerge 

como uma alternativa eficaz na visualização 

tridimensional de estruturas e processos(1).  

Neste trabalho ferramentas de modelagem 

molecular e de realidade aumentada foram 

utilizadas para criar uma estratégia didática para o 

ensino do conteúdo de polímeros à jovens e adultos 

do CEJA/Nova Friburgo. 

Metodologia 

Alunos participantes: Foram selecionadas os 

alunos participantes do curso de ensino e jovens e 

adultos do CEJA/Nova Friburgo, no semestre letivo 

de 2019/1. Seleção de moléculas: Foram 

selecionados polímeros e monômeros que 

compunham  o material didático dos alunos e que 

representassem materiais ubiquamente presentes 

no cotidiano. Desta forma, foram selecionados: 

Polietileno (PE), Policloreto de vinila (PVC), 

Politetrafluoroetileno (PTFE), Polipropileno (PP) e  

Poliestireno (PS). Modelagem 3D: A geometria de 

equilíbrio de  monômeros e polímeros foi calculada 

através de algoritmos de mecânica molecular - 

campo de força CHARMM - implementados no 

software ACD/ChemSkecth. Em seguida, foram 

produzidos vídeos com o software SkecthUp 2017. 

Realidade aumentada: A realidade aumentada foi 

criada com o software Flaras.  

Todos os softwares utilizados possuem 

licenciamento gratuito, com excessão do SkecthUp 

2017. 

 

 

Resultados e Discussão 

A combinação de programas gratuitos de 

modelagem molecular, de edição de vídeo e de 

realidade aumentada mostrou-se eficiente para 

gerar instrumentos didáticos úteis ao ensino da 

química de polímeros. Observou-se, a partir dos 

depoimentos dos alunos, que a utilização de 

modelos virtuais tridimensionais auxiliou na 

compreensão dos conteúdos abordados, sobretudo 

na relação espacial dos carbonos sp2 dos 

monômeros e sp3 dos polímeros (Figura 1B).   

Figura 1. Comparação entre o modelo 

bidimensional da apostila (A) e tridimensional, 

criado neste trabalho (B).  

Considerações Finais 

O relato dos alunos revela que a utilização de 

modelos moleculares virtuais de realidade 

aumentada é um fator motivador do estudo da 

química de polímeros. Adicionalmente, a 

metodologia possui grande potencial de difusão, 

uma vez que utiliza softwares gratuitos. 
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