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Introdução 
A utilização do computador como ferramenta 
didática é cada vez mais freqüente no âmbito 
educacional: no ensino de Química, o uso de 
simulações torna-se viável e acessível às escolas, 
professores e alunos. 
A Estrutura Atômica é um dos pilares da Química, 
exigindo alto grau de abstração, gerando 
dificuldades de entendimento por parte dos alunos e 
professores¹. 
Numa tentativa de diminuir essas dificuldades, são 
criadas simulações em Realidade Virtual (RV), uma 
interface avançada do usuário que permite a 
interação em tempo real como o objeto em estudo, 
tendo como características a visualização e a 
movimentação em ambientes tridimensionais². 
A pesquisa objetivou o desenvolvimento de 
simulações, utilizando recursos da RV e de 
conceitos relacionados à Estrutura Atômica. 

Metodologia 
Adequada fundamentação foi buscada por meio de  
revisões bibliográficas à Educação Química – 
principais dificuldades dos estudantes referentes ao 
conceito que Estrutura Atômica –, à Informática – 
compreensão do funcionamento dos softwares – e à 
investigação histórica acerca da emergência e 
consolidação dos primeiros modelos atômicos. 
As simulações foram recriadas de exemplos dos 
melhores livros didáticos da área classificados pelo 
catálogo do PNLEM em nível nacional. 
Finalmente, planejamento e elaboração da 
construção da simulação do ambiente virtual 
utilizando recursos computacionais de modelagem 
em ambiente 3D, e posterior aproveitamento no 
ambiente de Realidade Virtual (WEB3D) e 
Realidade Aumentada Artoolkit. 

Resultados e Discussão 
A compreensão das idéias e modelos de estrutura 
atômica subsidia a interpretação da constituição e 
das propriedades das substâncias.  
Os exemplos retirados dos livros didáticos e 
recriados em um ambiente virtual, bem como as 
representações da estrutura atômica, percebidas 
por meio de simulações em ambiente de Realidade 
Aumentada e Browser (WEB3D), sugeriu a 

possibilidade de maior interação entre o aluno e o 
conhecimento abstrato. 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1 e 2: Modelo de Rutherford para o átomo - Artoolkit e 
Browser. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 e 4: Modelo para o NaCl sólido  - Artoolkit e Browser. 

Conclusões 
As técnicas de Realidade Virtual podem permitir que 
os modelos atômicos deixem de ser apenas descritos 
pela fala  ou ilustrados pelo professor através da 
lousa. A interatividade e a interação efetiva das 
técnicas de RV propiciam ao estudante acesso 
facilitado à compreensão em nível teórico. 
Em outras palavras, o sistema de RV permite uma 
melhor representação (visualização) dos conceitos 
científicos (teorias, modelos atômicos) e, dessa 
forma, propicia melhores condições de 
aprendizagem.  
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