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1. RESUMO 

Neste projeto, é feito um modelo de simulação de realidade aumentada para o processo de treinamento de projetos de 
metalmecânicos e mecânicos automotivos que são realizados no SENATI - Zonal Ancash - C.F.P. Huaraz,  dentro das oficinas 
de mecânica de manutenção e mecânica automotiva, através da gamificação utilizando o sistema de gestão de aprendiza-
gem como ferramenta de apoio no desenvolvimento de habilidades técnicas para alcançar a inserção em  estudantes no 
trabalho prático de empresas. 

A inovação baseia-se na digitalização 3D de todas as partes físicas de equipamentos automotivos e industriais reais, em 
seguida, os arquivos 3D serão renderizados, para serem processados no motor de jogo Unreal Engine [1], o que nos oferece 
a opção de poder distribuí-lo como uma multiplataforma para poder aplicar a gamificação no ensino-aprendizagem. 

Da mesma forma, o projeto gera um cenário de aprendizagem significativo nos seminários de complementação prática 
durante o processo de desmontagem e montagem de equipamentos; Com o objetivo de otimizar a produtividade, reduzir 
o tempo de inatividade no desenvolvimento de tarefas, o percentual de acidentes e fazer com que os operadores cumpram 
as tarefas atribuídas no horário programado de manutenção e/ou reparo. 

Isso teve que ser feito fazendo um diagnóstico dos processos de ensino com dois grupos, um que realizou o ensino tradici-
onal sem o uso de software e o outro grupo fazendo seu trabalho, mas usando o software, verificando assim os tempos, 
distribuições de máquinas, distribuições de alunos através de uma pesquisa com uma população de não menos de 71 alu-
nos,  A fim de encontrar com o gráfico de Pareto 12 causas de atenção imediata para a melhoria da produtividade, também 
aplicamos modelos de simulação em dois cenários possíveis sendo capazes de otimizar a melhor simulação em 5 horas de 
trabalho das 8:00 às 13:00 onde o grupo foi capaz de concluir com as tarefas e se familiarizar com todos os equipamentos 
antes de executar as tarefas. 

Como resultado, a produtividade pode ser obtida com base no tempo de montagem e desmontagem de uma equipe, em 
relação aos horários atribuídos para os cursos de seminário de complementação prática.   

 

2. INTRODUÇÃO 

Estainiciativa surge da necessidade de melhorar  as competências técnicas na inserção dos alunos que iniciam estágios na 
empresa, através da utilização da realidade aumentada e gamificação como ferramentas de apoio através da simulação de 
um ambiente virtual que possa melhorar o processo de ensino-aprendizagem. 

O principal problema está no processo de ensino-aprendizagem com equipamentos reais, os alunos podem deteriorar os 
equipamentos devido à má montagem e desmontagem, devido à falta de habilidades, práticas anteriores e sofrer acidentes, 
pois este é um novo conhecimento que requer habilidades para poder dominar e estar familiarizado. 

Na realidade presencialmente, não é possível ter equipamentos para cada aluno causando possíveis aglomerações e que o 
desenvolvimento do processo de operações não seja cumprido. 

Ao fazer a declaração do problema em que se concentra a necessidade de estabelecer uma investigação sobre a simulação 
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de um ambiente de trabalho virtual, onde o aluno sem conhecimento prévio sobre desmontagem e montagem de equipa-
mentos industriais,  pode executar essas tarefas virtuais onde são realizadas montagens e desmontagem, reparos sem o 
risco de danificar esses equipamentos caros e estar exposto a acidentes graves e até mesmo incidentes ambientais,  Para 
conseguir isso, do ponto de vista pedagógico, é necessário criar cenários de reparo mecânico em uma oficina de máquinas 
industriais, que foram visualizados usando realidade aumentada para aumentar o nível de imersão e interação com as partes 
do equipamento, sons, equipamentos e instrumentos, tolerâncias, típicas do ambiente mecânico. Além disso, para motivar 
e estabelecer desafios na aprendizagem na gestão de equipamentos industriais, optou-se por aplicar a gamificação, uma 
vez que facilita a incorporação de dinâmicas e mecânicas típicas dos videogames, para fins didáticos. 

Outro aspecto importante é o contexto atual da pandemia pelo Covid 19, o que mostra a necessidade desse tipo de pro-
posta, por estar confinada a um ambiente de trabalho em modo virtual. Portanto, essa situação estimula a assumir desafios 
pedagógicos que melhorem o processo de formação do aluno e desenvolvam a competência de atuação profissional. 

Objectivo General.  

Realizar a implantação de um sistema de gestão da aprendizagem com a utilização da realidade aumentada através da 
gamificação como ferramentas de apoio no desenvolvimento de competências técnicas para a inserção dos alunos que 
iniciam estágios na empresa. 

Objetivos específicos. 

• Diagnosticar o funcionamento atual de sistemas de simulação virtual para os processos de ensino de realidade aumentada 
e gamificação, aplicados no desenvolvimento de habilidades técnicas para a inserção de alunos que iniciam estágios na 
empresa. 

• Aplicar o sistema de gestão de aprendizagem de realidade aumentada e gamificação na operação atual dos sistemas de 
produção para processos de ensino-aprendizagem. 

• Reduzir o percentual de acidentes no uso de equipamentos e máquinas de trabalho, uma vez que o aluno desenvolverá 
conhecimentos sobre o processo de montagem e desmontagem. 

• Determinar a melhoria do ensino-aprendizagem através da avaliação dos resultados percentuais, que podem ser medidos 
através dos tempos de trabalho, erros durante a montagem e desmontagem, utilização de instrumentos e equipamentos; 
Para alcançar a familiaridade com máquinas reais, incentivou a competição saudável entre os alunos. 

Âmbito. 

Uma sequência clara com objetivos mensuráveis e alcançáveis, sem descurar o uso da realidade aumentada e da gamifica-
ção. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

Figura 1 
Método tradicional 

 
Nota.  Desenvolvimento de processos de ensino aplicando o método tradicional [Captura], Matechmáticas - Uso de reali-
dade aumentada e gamificação, 2022, https://youtu.be/0vvCbf50oz0 [2]. 
 
 

Figura 2 
Digitalização de peças 

 
Nota.  Digitalização de todas as peças de equipamentos automotivos ou industriais para obter o arquivo em 3D.  Extraído 
de Artec 3D [Capture], Ready. Pôr. Varredura. – Com Artec Leo, é assim tão fácil, 2022, http://www.artec3d.com [3][4]. 

 

 

 

 

https://youtu.be/0vvCbf50oz0
http://www.artec3d.com/
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Figura 3 
Verificando a varredura 

 
Nota.  Verificação de varredura na tela do computador.  Extraído de Artec 3D [Capture], Ready.  Pôr. Varredura. – Com 
Artec Leo, é assim tão fácil, 2022, http://www.artec3d.com. 

Figura 4 
Renderizando o arquivo 3D 

 
Nota. Renderização dos  arquivos 3D das peças, correção de texturas e detalhes internos.  Extraído de Artec 3D [Capture], 
Ready. Pôr. Varredura. – Com Artec Leo, é tão fácil, 2022, http://www.artec3d.com. 

Figura 5 
Integrando ferramentas de criação 3D 

 

http://www.artec3d.com/
http://www.artec3d.com/
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Nota.  Integração de várias ferramentas para renderizar arquivos 3D.  Extraído do Unreal Engine9 [Screenshot], Gamifica-
ção do | de Treinamento | Webinar Unreal Engine, 2021, http://www.unrealengine.com [5][6]. 

 

Figura 6 
Desenvolvimento de LMS no Unreal Engine 

 
Nota.  O sistema de script visual Blueprint no Unreal Engine é usado para criar os cenários virtuais. Tirado da Unreal En-
gine [Foto], a Toyota avalia a ergonomia do veículo utilizando VR e Unreal Engine, 2020, http://www.unrealengine.com. 

Figura 7 
Teste no desenvolvimento de treinamento 

 
Nota.  Uma vez que o LMS é concluído, procedemos à avaliação no Unreal Engine e VR para validar os projetos. Tirado da 
Unreal Engine [Foto], a Toyota avalia a ergonomia do veículo utilizando VR e Unreal Engine, 2020, http://www.unrealen-
gine.com. 

Figura 8 
Interação do aluno com a plataforma 

 

http://www.unrealengine.com/
http://www.unrealengine.com/
http://www.unrealengine.com/
http://www.unrealengine.com/
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Nota.  Os alunos interagem na plataforma.  Retirado do zSpace [Captura de tela], AR/VR para treinamento automotivo e 
de soldagem, 2019, https://zspace.com/ [7}[8] 

Figura 9 
Aplicação do Sistema de Gestão da Aprendizagem 

 
Nota. Aplicar o sistema de gestão da aprendizagem em realidade aumentada [9]  e a gamificação na operação atual dos 
sistemas de produção para processos de ensino-aprendizagem  [Capture],  
Hyundai Motor Group, VR Technology For Mobility Development – KIA, 2019, https://youtu.be/OuvGsRvgJbg [9].  

Eficiência 

O sistema de gestão da aprendizagem busca alcançar os seguintes resultados no grupo experimental: 

 Atingir os objetivos estabelecidos 

 Meça os resultados em porcentagens  

 Medir os tempos de trabalho  

 Número de erros na montagem e desmontagem 

 Uso de ferramentas e equipamentos  

 Baixa percentagem de feridos  

 Familiaridade com a máquina real 

 Produtividade 

Maior número de alunos atendidos em relação ao aprendizado de conserto de uma máquina, antes de fazer contato físico 
com uma máquina real, conseguindo que todos os alunos consigam o uso do equipamento virtualmente pela facilidade e 
simplicidade desse recurso, em ambientes virtuais, computadores, celulares, reduzindo o tempo de inatividade enquanto 
aguardam que a máquina física seja desocupada,  Capacidade de atenção na seleção de alunos para as Olimpíadas como 
uma pré-seleção de candidatos para o concurso, atenção aos monitores nas oficinas para treinamento, como você pode ver 
você pode fazer muitas atividades com um único recurso. 

Impacto 

Cumprir todos os conteúdos do Plano Específico de Aprendizagem de cada semestre. 

Menor tempo de inatividade no processo de ensino-aprendizagem. 

Conseguir que o aluno tenha um conhecimento preconcebido preciso de reparo de máquinas através da simulação. 

Usuários positivos  

Instituições de ensino dedicadas à formação em trabalho industrial, operadores de máquinas que necessitam de consulto-
rias sobre desmontagem e montagem de equipamentos industriais, para melhorar as competências, onde é necessário o 
uso de simuladores para o ensino-aprendizagem. 

Empresas do setor industrial e automotivo, que exigem o aprendizado de uma atividade técnica com novo pessoal e/ou 

https://zspace.com/
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rotação de área, com menor risco físico utilizando o simulador, como estratégia de aprendizado segura, menor custo para 
o uso de equipamentos reais. 

 

Da mesma forma, podemos explicar os sistemas de gerenciamento de aprendizagem, tais como: 

Por um lado, o ELECTUDE que permite testes de simulação totalmente funcionais de um motor de combustão interna, com 
módulos de controle, sensores, atuadores e rede CAN, além do osciloscópio, sistemas de diagnóstico, placa de teste e outras 
ferramentas podem ser usados para medir e ler o sistema, componentes e cabos podem ser desconectados, removidos e 
substituídos para corrigir os problemas [10]. 

Por outro lado, FLEXSim que permite um ambiente virtual livre de riscos, você pode criar modelos computacionais dinâmicos 
de sistemas, simulando o mundo real, levando em conta o tempo, espaço, variabilidade e relações complexas dentro do seu 
sistema, o ambiente 3D do FlexSim e imagens impressionantes permitem que você realmente veja o que está acontecendo,  
a um segundo nível crítico de validação [1]. 

O projeto: "Utilização da realidade aumentada e gamificação como ferramentas de apoio no desenvolvimento de compe-
tências técnicas para a inserção de alunos que iniciam estágios na empresa";  ocupou o 3º lugar no  curso SENATI INNOVA 
2021-2022. 

O projeto foi apresentado ao  Center d e Global Linkage d  e UTEC, para sua correspondente revisão e publicação. 

 

4. CONCLUSÕES 

 Pretende-se avaliar o funcionamento de sistemas de simulação virtual para o ensino de realidade aumentada e gamifi-
cação através de inquéritos e do gráfico de Pareto, as possíveis causas que devem ser abordadas de imediato são: o 
método de projetos, alunos de grande porte e equipamentos insuficientes. 

 Está prevista a aplicação do sistema de gestão de aprendizagem em um grupo experimental da carreira mecânica de 
manutenção durante o processo de desmontagem de bombas de engrenagens rotativas. Da mesma forma, um grupo 
de controle é usado, onde o desenvolvimento da mesma atividade é ensinado com o método tradicional instrutor-
máquina. 

 A comparação dos resultados de ambos os grupos permite determinar o tempo de conclusão da desmontagem das 
bombas de engrenagens rotativas, o número de erros e o conhecimento das peças do sistema de transmissão. 

 O sistema de gestão da aprendizagem, que se destina a ser aplicado aos alunos do grupo experimental, permite ativar 
conhecimentos prévios sobre a utilização do equipamento, ajuda a melhorar os tempos de conclusão da tarefa e forta-
lece as suas capacidades; Bem, inicialmente, uma situação de aprendizagem desafiadora é criada na plataforma, na qual 
eles realizam a simulação da operação, o que ajuda a alcançar uma experiência de aprendizagem significativa e familia-
riza os alunos com as peças desse equipamento, depois executam a mesma tarefa em um caso real; Portanto, eles têm 
condições favoráveis para alcançar o objetivo de aprendizagem. 

 O método tradicional de instrução nos alunos do grupo controle permite mostrar desvios no cumprimento do objetivo 
de aprendizagem, uma vez que a rotação dos alunos não é concluída, os tempos são muito dispersos e as máquinas 
insuficientes para a demonstração de competências técnicas e metódicas. 
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