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Resumo: Esta atividade de extensão refere-se ao desenvolvimento de materiais digitais e software para interação
entre os visitantes da exposição de materiais geológicos da UEPG (Departamento de Geociências da UEPG). Um
dos softwares a ser desenvolvido é um leitor de QR-Code baseado em realidade aumentada a fim de auxiliar o
entendimento do material a ser mostrado, e ajudar nas informações sobre o mesmo. O conceito do material é
introduzir a realidade aumentada como ferramenta de apoio ao museu, além de, deixar o ambiente mais acessível
e interativo, com isso ajudando tanto o pesquisador quanto o convidado. A ferramenta digital será criada com o
auxílio do motor gráfico Unity 3D em conjunto com o kit de desenvolvimento de software Vuforia. O software
que por meio de um QR-Code irá fornecer várias informações do objeto além de seu modelo gráfico. Esse
projeto está sendo desenvolvido em parceria entre o Museu Virtual do Museu da Computação da UEPG e o
Departamento de Geociências da UEPG. Espera-se que o software possibilite uma interação rápida e atrativa
para os visitantes da exposição de materiais geológicos.

Palavras-chave: Realidade aumentada. Ferramenta Digital. Material de apoio.

NOME DO PROJETO

Museu Virtual do Museu da Computação da UEPG.

VINCULADO AO PROGRAMA

Museu Da Computação da UEPG.
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PÚBLICO-ALVO

Visitantes da mostra de geociências, alunos e professores dos diversos níveis de
ensino.

MUNICIPIOS ATINGIDOS

Ponta Grossa.

LOCAL DE EXECUÇÃO

Museu de materiais geológicos da UEPG.

JUSTIFICATIVA

Um dos objetivos do projeto de extensão Museu Virtual do Museu da Computação da

UEPG é desenvolver ferramentas pedagógicos digitais (aplicativos como software educativo,

jogos digitais, sítios, interfaces para outros aplicativos, entre outros para diversas plataformas).

Neste sentido, este artigo descreve a ideia de um software baseado em realidade aumentada

que auxiliará a Exposição de Materiais Geológicos da UEPG para com a comunidade.

O desenvolvimento da tecnologia realidade aumentada, suas tecnologias e estudos,

estão crescendo a cada ano. Sendo uma ferramenta com o objetivo de estender o mundo

virtual e ampliar a possibilidade de comunicação em um ambiente virtual, sem limitações do

espaço físico, a realidade aumentada pode ser usada em diversas aplicações tais como

profissionais e educacionais, e fatores assim sempre terão apoio para a sua evolução.

A exposição de materiais geológicos é livre e aberto para toda a comunidade. Com

isso há informações próxima ao objeto e caso o mesmo necessite de muitas informações pode

deixar o ambiente carregado e podendo em alguns casos afastar quem visita ou apenas passa

pelo local com o intuito de curiosidade.

Nesse trabalho nós iremos utilizar a tecnologia de QR-Code (Quick Response Code,

código de resposta rápida em português) que inicialmente foi criado para substituir os atuais

códigos de barra e ajudar a catalogar peças na produção de automóveis. O QR-Code pode ser

facilmente escaneado usando desde smartphones a tablets equipados com câmera fotográfica.

Esse código é convertido em um texto interativo, um endereço URL, numero de telefone,

localização, e-mail, SMS, ou no nosso caso, imagens.
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“A Realidade Aumentada é uma representação do mundo em que objetos reais e

virtuais são combinados, ou o ambiente circundante é aumentado com objetos virtuais em

tempo real para melhorar a experiência do usuário”, (AZUMA, 1997, 385).

Para isso há softwares auxiliares e assim como Almeida (2015, p. 9) diz, seriam o

conjunto de recursos, métodos e sistemas educacionais que auxiliam como ferramenta no

processo de informação. Fazendo com que o público aproxime-se da exposição de materiais

geológicos e conheça/absorva diversas informações de maneira dinâmica com a ferramenta

digital

OBJETIVOS

Estabelecer a relação de um modelo geológico com seu devido modelo 3D e suas

informações através de um aplicativo baseado em realidade aumentada.

Possibilitar que os visitantes interajam com o software para obter mais informações

sobre os artefatos geológicos.

METODOLOGIA

Após algumas conversas, em parceria com um professor do departamento de geografia,

foram-se formando ideias para a construção do aplicativo de modo a ficar prático e ao mesmo

tempo o mais completo possível e de fácil entendimento.

Com a ideia definida, iniciou o processo dos traços e modelagem do software. Será

utilizada a plataforma da Unity, onde a mesma possui diversos suportes em fóruns, além de

ser executada em diversos sistemas operacionais e principalmente ser gratuita.

Com a ideia do produto concluído, tem-se uma base do como ficará mais à frente

quando o software for apresentado em oficinas para a comunidade. Assim determinando as

futuras complexidades e dificuldades da ferramenta assim como seus pontos positivos

também.

RESULTADOS

É esperado que o aplicativo possa servir como material de apoio para a exposição de

materiais geológicos, pois o mesmo poderá propiciar várias informações sobre os materiais
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amostrados deixando um ambiente limpo e mais convidativo ao público, assim despertando a

curiosidade dos visitantes.

A intenção do software é fazer com que o publico em geral como, professores, alunos,

visitantes externos, de diferentes idades e conhecimento, interajam de maneira fácil e intuitiva

com o sistema.

O software de R.A pode ler/capturar mais de um código QR-Code, por vez, no caso de

o usuário querer ver mais de um objeto por vez o software o acompanhará, já que o mesmo

captura seus pontos, que são únicos e diferem dos demais, e retorna a imagem correspondente

ao mesmo.

Devido à facilidade de alteração das imagens do software espera-se que este possa ser

utilizado também nas mostras de artefatos antigos do projeto de exposição de materiais

geológicos da UEPG. Na figura 1, a tela do smartphone exibe uma amostra do objeto em

imagem e logo abaixo as informações do mesmo em formato de texto.

Figura 1: Protótipo do aplicativo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O uso da tecnologia da realidade aumentada é uma alternativa para enriquecer

o local no qual ela está sendo usada. No caso da exposição de materiais geológicos espera-se

que o seu objetivo seja concluído, pois o mesmo ajudará a informar os seus visitantes, dando-

os todo tipo de informação possível sobre o objeto além de deixar o ambiente mais interativo.

Para desenvolver o aplicativo é preciso pensar no melhor modo para que o público

possa compreender sem dificuldade e de maneira automática/intuitiva qual é a tarefa a ser

realizada no software. Neste sentido, esta atividade extensionista tem trazido desafios e

aprendizagem efetiva sobre vários conteúdos para os autores envolvidos. Mesmo que o

ambiente se torne apto a utilizar este recurso, ainda, há o desafio de propiciar o acesso para

todos, tendo a consciência de que mesmo a tecnologia estando presente, não são todos que

possuem acessibilidade aos recursos tecnológicos.
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