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Introdução 

O ensino de Química pode ser facilitado quando 
relacionamos seus conteúdos com o cotidiano do 
aluno, entretanto como  uma grande parte desse 
conteúdo podem envolver conceitos abstratos e 
complexos, pode tornar esta ciência difícil de ser 
aprendida. Um dos recursos que podem ser 
utilizados para apoio e dinamizar o aprendizado é a 
informática com uso de softwares com visualização 
3D

1
. Atualmente, um dos programas para 

desenvolvimento desses softwares disponíveis no 
mercado com licença gratuita é o Unreal Engine da 
plataforma Unreal Development Kit, UDK

2
. O 

software desenvolvido no projeto "Quimcity" tem o 
ambiente virtual no formato de um bairro de uma 
cidade do interior com casas, indústria, ferro velho, 
praça, dentre outros. 

Com o objetivo de facilitar o ensino-aprendizagem 

dos conteúdos de Química do cotidiano foi 

desenvolvido o software "Quimcity" na plataforma 

UDK (Figura 1). 

 

Figura 1. Plataforma UDK-MOBILE UNREAL 

Engine. 

O software foi mostrado à alunos da 1
a 

série do 

Ensino Médio do Colégio Roberto Carneiro e os 

alunos participantes foram entrevistados sobre o 

software e os conteúdos de Química. 

Resultados e Discussão 

A figura 2 mostra o ambiente virtual do bairro da 

cidade onde foram adicionados conteúdos de 

Química do cotidiano em alguns locais do ambiente 

(Figura 3). 

Figura 2: Ambiente do campus UFSJ. 

Figura 3. Visão do ambiente do software. 
 
De acordo com os resultados das entrevistas, pôde-
se concluir que as informações contidas no jogo 
junto com os modelos tridimensionais no ambiente 
virtual foi muito bem aceito como uma ferramenta 
educacional. Em relação a facilidade e proposta do 
software, 95% dos estudantes conseguiram 
alcançar o objetivo proposto de melhoria no 
entendimento dos conteúdos apresentados. 

Conclusões 

Observou-se que informações químicas no 
ambiente virtual do aluno pode oferecer um recurso 
fundamental para a aprendizagem de conteúdos 
que envolvem a Química do cotidiano. 

Agradecimentos 

À UFSJ e a FAPEMIG. 

____________________ 
1.Soares, L. F.; Magalhães, E. C. S. Escola Virtual de Química: Jogo 

Educacional em primeira pessoa para o ensino de Química (Unreal 
Development Kit engine). In: I Simpósio Mineiro de Educação Química. 

2011. Viçosa - MG. Viçosa-UFV. 2011.  

2.UDK Engine. Disponível em: http://www.unrealengine.com/udk/. 
Acesso em 20 de jan de  2013. 

 

http://lattes.cnpq.br/7112079971227610

