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CRYSTALWALK: UM SOFTWARE DIDÁTICO-INTERATIVO PARA SÍNTESE E 

VISUALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS CRISTALINAS 

 
Fernando Bardella 

 
RESUMO 

Este trabalho documenta o processo de desenvolvimento de um software 

didático-interativo para síntese e visualização de estruturas cristalinas intitulado 

CrystalWalk (CW). Sua criação foi justificada inicialmente pela percepção, colhida 

junto a atores sociais, de deficiências nas ferramentas de ensino-aprendizagem rela-

cionadas ao estudo de estruturas cristalinas de materiais. Posteriormente, um levan-

tamento do estado da arte dos softwares cristalográficos existentes revelou 

oportunidades para o desenvolvimento de um novo software com preocupação emi-

nentemente didática. Na especificação e elaboração do CW, foram preconizados os 

princípios do software livre, da acessibilidade e da democratização do conhecimento. 

Adotou-se o estado da arte de tecnologias e serviços para desenvolvimento de apli-

cações web interativas, tais como plataforma HTML5/WebGL, arquiteturas orientadas 

a serviços (SOA) e sistemas distribuídos responsivos, resilientes e elásticos. Para 

facilitar o entendimento e a síntese de estruturas cristalinas, foi proposto um inédito 

processo passo a passo baseado no conceito “rede + motivo = estrutura cristalina”, 

que exige a participação ativa e consciente do usuário. Inseriu-se também uma fer-

ramenta denominada “narrativa didática”, por meio por meio da qual o usuário registra 

sequências de visualização acompanhadas de anotações e que podem ser comparti-

lhadas – múltiplas narrativas permitem atender a diferentes perfis de aprendizagem. 

Também foram incorporadas com sucesso funcionalidades didáticas eficazes para 

garantir plena acessibilidade aos recursos do CW e para aumentar seu alcance soci-

al, tais como o suporte à interação avançada e às tecnologias de interface de realida-

de virtual, o suporte à impressão 3D e a oferta de uma plataforma de publicação 

online. Na avaliação dos produtos gerados, o principal critério foi o atendimento às 

demandas dos atores sociais, que foram empoderados ao final do processo. O CW é 

a primeira plataforma a superar a maioria dos problemas apontados e das limitações 

encontradas nos instrumentos didáticos existentes sobre a temática deste trabalho, 

impactando positivamente o acesso e a democratização do conhecimento, por meio 

da construção coletiva, do estímulo à colaboração e da autonomia e independência 

tecnológicas.  



 

CRYSTALWALK: AN EDUCATIONAL INTERACTIVE SOFTWARE FOR 

SYNTHESIS AND VISUALIZATION OF CRYSTAL STRUCTURES 

 
Fernando Bardella 

 
ABSTRACT 

This work documents the process of development of an educational inter-

active software for synthesis and visualization of crystal structures (crystallographic 

software) named CrystalWalk (CW). The development of CW was justified by educa-

tional problems that were the identified and defined from direct stakeholder’s inquiry 

process about the lack of proper didatic tools for teaching crystal structure topic in 

materials science and engineering disciplines. Further, an evaluation of the existing 

crystallographic softwares has shown opportunities for the development of a new 

software, focused on the educational approach. The process of development and im-

plementation of CrystalWalk was guided by principles of free software, accessibility 

and democratization of knowledge, adopting state of art technologies for the develop-

ment of interactive web applications, such as HTML5/WebGL, service oriented archi-

tecture (SOA) and responsive, resilient and elastic distributed systems. CW proposes 

an unprecedented step-by-step crystal structure creation approach, imparting the con-

cept of lattice and motif through active and conscious user interaction. Additionally, a 

comprehensive set of didactic functionalities was also successfully implemented, as 

an online content publication platform for sharing interactive crystal structures, a “di-

dactic narratives” tool that enables users to generate interactive classes based on 

predefined animated sequences as well the support for advanced interaction and vir-

tual reality technologies as Oculus Rift, Google Cardboard, LEAP Motion, multi-touch 

devices and 3D printing technologies. Project deliverables were evaluated under ac-

tion-research premises based on identified problems’ resolution and overall stake-

holder’s acquired knowledge – or empowerment . CW has successfully resolved most 

of the identified problems identified, empowering students, professors and research-

ers through positive impact in the democratization of knowledge and technological 

autonomy and independence.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Tema e problemática 

Este trabalho se originou de experiências do orientador com o ensino 

de ciência dos materiais e metalurgia física em cursos de graduação e pós-

graduação. Por meio dessas experiências, verificou-se que muitos estudantes têm 

grandes dificuldades para entender conceitos pertinentes ao estudo de estruturas 

cristalinas e a assuntos correlatos. Observou-se ainda que essas dificuldades e 

os problemas delas decorrentes tendem a se agravar ao longo do percurso aca-

dêmico, pois tais temas são pontos de partida para a introdução de outros concei-

tos. As causas dessas dificuldades são muitas, e, haja vista os propósitos 

específicos deste trabalho, não caberia realizar aqui uma ampla discussão sobre 

tais causas. Entretanto, dessas causas, é possível ao menos destacar uma, sub-

jacente à maioria das queixas: a dificuldade em visualizar estruturas tridimensio-

nais em representações bidimensionais. Diversos autores discutem o problema 

nesse contexto específico, no que diz respeito à representação de elementos 

químicos, de moléculas e de estruturas cristalinas (Krause et al., 2012b; Bodner e 

Guay, 1997; Herman et al., 2006; Pavlinic et al., 2001). 

Os recursos pedagógicos e de apoio didático mais usualmente empre-

gados em sala de aula – a lousa, os livros e as apresentações multimídia – são es-

sencialmente baseados em projeções bidimensionais, sejam elas representações 

planas ou perspectivas. Apesar de muitas vezes viabilizarem o estudo de sistemas 

e estruturas cristalinas básicas, tais representações não bastam para a compreen-

são de estruturas mais complexas, seja por limitações visuais de natureza geomé-

trica, seja por limitações cognitivas (Krause et al., 2012b; Herman et al., 2006). 

Para certos indivíduos, imagens estáticas bastam para a compreensão 

geométrica de estruturas. Para outros, entretanto, são necessários processos 

mentais de rotação, reflexão e inversão de objetos. O nível de proficiência nessas 

operações é denominado habilidade espacial, e existem métodos para sua avalia-

ção (Bodner e Guay, 1997). Um marco relativo ao entendimento desse problema 

cognitivo foi o estudo de Guay (1977), que se dedicou a avaliar a habilidade es-
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pacial e sua influência na aprendizagem. Tal avaliação foi realizada com base em 

resultados do Teste de Visualização de Rotações de Purdue, empregado por Bo-

dner (1997) em química e em problemas de cristalografia. A avaliação revelou 

que a falta de habilidade espacial pode tanto prejudicar a compreensão de certos 

tópicos essenciais à cristalografia como abalar a capacidade de resolver proble-

mas práticos das profissões relacionadas ao tema. 

O cristalógrafo suíço Louis Albert Necker, já em 1832, estudava o pro-

blema de representação, inspirado em seus trabalhos de cristalografia (Necker, 

1832). Em seus estudos, Necker abordou principalmente as ambiguidades geradas 

por imagens bidimensionais em perspectiva ortográfica (Sorensen, 2002, p. 354). O 

exemplo clássico resultante de seus trabalhos é o cubo de Necker (FIG. 1), por 

meio do qual o autor demonstra que, para um cubo em perspectiva desprovido de 

dicas visuais de profundidade, há duas interpretações possíveis. Em um caso ex-

tremo, ao permitir a união de interpretações, gera-se uma representação do impos-

sível (Sorensen, 2002, p. 353). 

 

 
FIGURA 1 – (a) O Cubo de Necker e suas interpretações e (b) união de interpre-
tações em uma representação impossível. Fonte: (a) do autor; (b) Escher (1958) 
(adaptado). 

 

As representações impossíveis inspiradas no cubo de Necker foram le-

vadas ao extremo nas obras do artista Maurits Cornelis Escher, cujo propósito era 

justamente jogar com as ambiguidades visuais (Sorensen, 2002, p. 362). As re-

presentações realizadas por Escher com base em Necker eram extremamente 

técnicas e abstratas, a fim de testar a interpretação visual na ausência das dicas 

normalmente presentes nos ambientes reais. Na obra Waterfall (FIG. 2), Escher 

envolve o espectador utilizando elementos de realismo, confundindo-o na tentati-

va de ler a queda-d’água. Neste caso, é feita uma “representação” do impossível, 

valendo-se das propriedades da perspectiva isométrica –que se caracteriza por 



26 

partes simultaneamente verticais e horizontais. Apesar de serem situações delibe-

radamente forçadas, essas iniciativas demonstraram que a representação do tri-

dimensional através de projeções e simplificações não é trivial e que podem ser 

geradas ambiguidades na interpretação. 

 

 
FIGURA 2 – (a) Obra Waterfall, de M.C. Escher; (b) ambiguidades das perspectivas 
isométricas exploradas na obra. Fonte: (a) Escher (1961); (b) do autor. 

 

Com os exemplos mostrados a seguir, pretende-se exemplificar como 

essas questões comprometem a representação de estruturas cristalinas (Krause 

et al., 2012b, Bodner e Guay, 1997). A FIG. 3, proveniente de Callister e Re-

thwisch (2007), um dos livros didáticos1 mais adotados em disciplinas de ciência e 

engenharia de materiais, contêm representações de células unitárias de estrutu-

ras cristalinas do tipo cúbica simples (CS), cúbica de corpo centrado (CCC) e cú-

bica de face centrada (CFC). É possível perceber como a complexidade visual 

aumenta conforme são adicionados átomos à célula unitária, restringindo pro-

                                            

 

1 Para efeito de clareza às discussões pertinentes ao presente trabalho, entende-se por livros di-
dáticos aqui aqueles textos introdutórios sobre ciência e engenharia de materiais adotados em 
cursos de graduação ou pós-graduação, como Callister e Rethwisch (2007), Askeland (1990) e 
Van Vlack (1966), Shackelford (2008), entre outros. Não se enquadram nessa definição livros de 
escopo mais específico, como Cullity (2001), dedicado à difração, Barret (1943) e Graef e McHen-
ry (2007), ambos dedicados à cristalografia, entre outros. 
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gressivamente a visibilidade de elementos e da estrutura como um todo (Krause 

et al., 2012b; Bodner e Guay, 1997). Aparentemente, nestes exemplos, o autor 

lida com o problema omitindo da representação sólida (FIG. 3b) os átomos em 

segundo plano, cuja visibilidade é restrita. No entanto, a ausência de partes visí-

veis no segundo plano pode confundir até mesmo um observador atento. 

Apesar do cubo ser uma forma facilmente representada em perspecti-

va isométrica, estruturas cristalinas cúbicas, tais como as exemplificadas na 

FIG. 3, demonstram que a falta de dicas visuais neste tipo de perspectiva leva o 

observador a perder a referência de localização de um ponto especifico. O ter-

ceiro exemplo da FIG. 3a ilustra esse ponto. Nele, é muito difícil detectar a posi-

ção precisa de todos os átomos da estrutura, requerendo do observador uma 

inferência por meio de artifícios visuais (linhas pontilhadas) e pelo alinhamento 

com outros pontos ou elementos da estrutura. Problemas como os descritos são 

ainda agravados por representações errôneas ou equivocadas – a exemplo da 

representação com esferas rígidas em corte da estrutura CCC, na qual nota-se 

um erro de contato (FIG. 3b). 

 

 

FIGURA 3 – Células unitárias das estruturas cúbica simples (CS), cúbica de corpo 
centrado (CCC) e cúbica de face centrada (CFC): (a) representação com átomos 
reduzidos em diâmetro; (b) representação com esferas rígidas em corte. Fonte: 
Callister e Rethwisch (2007) (adaptado). 

 

Considerando uma estrutura cristalina como a do Manganês-α (FIG. 

4), ficam evidentes as dificuldades de representação de geometrias e topologi-
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as complexas devido à dificuldade de visualização do mapeamento espacial. O 

posicionamento dos átomos carece de elementos visuais adicionais para per-

mitir sua precisa localização dentro do cubo. Ao comparar as duas figuras, po-

de-se afirmar que a mais antiga (FIG. 4b) possibilita localizar parte dos átomos 

internos, pois adota artifícios visuais como a divisão em cubos menores e li-

nhas estruturais. 

 

 

FIGURA 4 – Representações da estrutura cristalina do Manganês-α: (a) modelo 
digital; (b) ilustração de 1913. Fonte: (a) U.S. Navy et al ([s.d.]); (b) Ewald (1913) 
(adaptado). 

 

No ensino de ciência dos materiais, existem ainda outros problemas 

além da dificuldade de compreensão espacial. Mesmo que a informação esteja 

amplamente disponível, a estratégia pedagógica tradicional falha em integrar o 

material mental existente e demonstrar sua utilidade na resolução de problemas 

reais (Bransford, Brown e Cocking, 1999; Krause, Kelly e Baker, 2012). Essas es-

tratégias também falham em despertar o interesse e a curiosidade (Medeiros e 

Medeiros, 2002). Conforme discutido pela literatura, o mundo “micro” é percebido 

de maneira descontextualizada e abstrata (Krause et al., 2012a, 2012b; Bodner e 

Guay, 1997; Krause et al., 2003), contribuindo para a baixa aceitação da discipli-

na, especialmente em ciências aplicadas como a engenharia civil, por refletir a 

realidade profissional de forma bastante limitada (Hansen, 2009). 

No caso de ciência dos materiais, alguns autores (Krause et al., 

2012a; Torraca, 2009) indicam que o maior desafio é vencer a barreira entre as 

escalas micro e macroscópica. A correta compreensão das propriedades dos 

materiais depende do entendimento da dinâmica entre as escalas, ou seja, da 

apreensão da relação entre os parâmetros microestruturais e o comportamento 
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macroestrutural (Krause et al., 2012a). Desta maneira, torna-se necessário in-

vestir na criação de uma ponte entre as escalas, seja conceitual, seja percepti-

va. Essa integração de escalas é um problema a ser resolvido até mesmo nos 

aplicativos de simulação (Interagency Group on Advanced Materials, 2011). 

Trata-se, portanto, de um tema de grande interesse tanto para o ensino como 

para o desenvolvimento de ferramentas digitais para a ciência dos materiais. 

Autores como Dale (1954), Chan e Black (2006) e Krause et al. 

(2012a) indicam caminhos para solucionar o problema da lacuna entre as esca-

las. Segundo esses estudos, o entendimento das características dos materiais 

poderia ser melhorado no contato mais “direto” com os fenômenos físico-

químicos pertinentes. No âmbito da ciência dos materiais e do ensino, a adoção 

desta estratégia depende de recursos modernos e filosofias didáticas inovadoras 

(Krause et al., 2012a). De acordo com a linha de argumentação exposta até 

aqui, muitos autores (Resta, 2002; Maizan, 2000; Maturana & Varela, 2001) indi-

cam que as soluções mais promissoras seriam aquelas que adotam o uso de 

representações tridimensionais aliado à interatividade e à participação ativa, 

pautadas por estratégias pedagógicas eficientes. 

Maturana e Varela (2001) deixam claro que modelos de ensino base-

ados na exposição passiva de conteúdos são falhos, pois a construção de co-

nhecimentos se dá por meio da interação ativa com o mundo e com seus 

fenômenos. Estudos recentes demonstraram que a reflexão sobre o próprio pro-

cesso de aprendizado e a participação no delineamento desse processo (por 

meio de procedimentos como autoanálise e autoavaliação) potencializam o 

aprendizado (Krause et al., 2012a; Bransford et al., 1999) e que o estímulo é 

essencial (Krause et al., 2012a; Byrne, 1996). Nesse sentido, métodos que enfa-

tizam o aspecto interativo ou lúdico do aprendizado tendem a estimular o inte-

resse. Isso pode ser realizado por meio do projeto das interfaces, dos métodos 

de manipulação, do estilo de representação visual e em outros fatores envolvi-

dos no processo de ensino-aprendizagem. 

A literatura indica que a persistência de interpretações e conhecimen-

tos errôneos entre os estudantes ao longo de seu processo de formação pode 

ter graves consequências quando esses estudantes passam ao exercício profis-

sional. Autores como Bodner (1997) constataram tais consequências para estu-

dantes de cursos de química, física e correlatos, como biologia. No caso das 
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engenharias, segundo Soboyejo (2003, p. 32), o entendimento incorreto dos 

constituintes microestruturais e de sua relação com o comportamento geral dos 

materiais pode levar a erros de projeto, especialmente em situações excepcio-

nais, onde fórmulas e padrões comumente utilizados não respondem adequa-

damente aos fatores inéditos. Já Watt (2008) afirma que o desempenho de 

produtos de engenharia depende do equacionamento de diversas questões, exi-

gindo bom domínio de disciplinas como física, química e, especialmente, ciência 

dos materiais (Watt, 2008, p. 34). Ainda que o estudante e futuro profissional 

das áreas de ciências e engenharia possua bom conhecimento teórico, uma bai-

xa habilidade espacial pode abalar o desempenho na resolução de problemas 

nessas áreas (Bodner, 1997). No entanto, tal capacidade pode ser melhorada 

por meio da prática (Sorby, 2009; Battista et al., 1982). 

Modelos físicos e virtuais são tradicionalmente utilizados como alterna-

tiva para abordar as limitações de visualização previamente discutidas, possibili-

tando rotacionar, refletir e inverter vistas em perspectiva para resolver 

ambiguidades visuais e localizar com maior precisão objetos internos a uma estru-

tura de referência (Bodner e Guay, 1997). 

Modelos físicos permitem a manipulação tátil e exploração tanto de as-

pectos sinestésicos e lúdicos como do senso de profundidade natural. O emprego 

de kits contendo estruturas autoencaixáveis para a construção de maquetes tridi-

mensionais de estruturas cristalinas é ainda hoje expressivo no ensino de ciência 

dos materiais, em decorrência da dificuldade intrínseca em alcançar um mapea-

mento visual eficaz com representações bidimensionais (FIG. 5). Trabalhos reve-

laram que o uso de modelos físicos potencializa o aproveitamento de outras 

mídias, especialmente no caso de estruturas cristalinas de alta complexidade ge-

ométrica (Herman et al., 2006; Pavlinic et al., 2001). 
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FIGURA 5 – Comparação de modelo físico com imagem gerada pelo primeiro sof-
tware cristalográfico, o ORTEP, em 1965. Fonte: Felknor (1965). 

 

Entretanto, o uso de maquetes, na prática, limita-se a estruturas mais 

simples, pois as mais complexas são de confecção mais difícil e morosa. Essa 

limitação tende a ser revertida com a recente popularização das tecnologias de 

impressão 3D, cuja produção de modelos ainda é custosa e demorada (Herman 

et al., 2006). As maquetes tradicionais também carecem de flexibilidade. Não é 

comumente possível, por exemplo, simplesmente retirar um ou mais átomos da 

montagem, a fim de facilitar a visualização de alguma região específica em seu 

interior, e ainda retorná-los às posições originais, sem comprometer a integridade 

do todo. É também frequente a necessidade de se visualizarem determinados 

planos ou direções da estrutura, tarefa tão ou mais difícil que a anterior. Modelos 

desmontáveis podem ser impressos em 3D, a fim de se poder revelar seus aspec-

tos internos (Herman et al., 2006). Porém, o projeto de tais modelos não é trivial, 

além de existirem limites sobre quantos aspectos podem ser enfatizados, deman-

dando a criação de modelos redundantes. A FIG. 6a ilustra a maquete da Calcita, 

na qual se pode verificar as complexidades aqui mencionadas. 

As maquetes físicas também não permitem a miniaturização do observa-

dor, salvo algumas exceções, excêntricas, mas de relevância didática para a disci-

plina de ciência dos materiais (Pinto, 2012). O Atomium (FIG. 6b), de Bruxelas, na 

Bélgica, é uma grande escultura de uma célula cúbica de corpo centrado que permi-

te observar os detalhes e as disposições dos átomos a partir de ângulos diversos 

(Pinto, 2012). Outro caso é um modelo de estrutura cristalina do NaCl de 3 metros 
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de lado, contendo 42.875 átomos, construído em Viena, na Áustria (FIG. 6c-d), con-

siderado o maior modelo físico (em quantidade de átomos) de estrutura cristalina 

existente (Krickl, 2014). No entanto, os ângulos de visualização são finitos e restritos 

à configuração arquitetônica e à disposição física do complexo. Além disso, a escala 

do modelo é estática, e o observador não pode apreciá-lo segundo quaisquer pon-

tos de vista – isso sem falar da velocidade de interação. 

 

 

FIGURA 6 – Exemplos de maquetes físicas: (a) representação da estrutura crista-
lina da calcita utilizando maquete de estruturas plásticas autoencaixáveis; (b) vista 
do Atomium; (c-d) modelo de estrutura cristalina do NaCl de 3 metros de lado. 
Fonte: (a) Calcilte ([s.d.]); (b) do autor; (c-d) Krickl (2014) (adaptado). 

 

De um modo sucinto, as limitações e os custos associados aos mode-

los físicos podem ser superados com o uso de tecnologias de visualização mo-
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dernas. A grande vantagem é a exploração e navegação em diferentes escalas, 

ângulos, perspectivas e velocidades, sem o ônus da construção física do modelo, 

a exemplo dos modelos mostrados na FIG. 6. Além disso, modelos virtuais podem 

ser “desmontados” sem preocupação com a integridade física, conforme ilustrado 

na FIG. 7. Finalmente, conforme ilustrado na FIG. 8, o uso de tecnologias estere-

oscópicas e interativas modernas também permite explorar características tipica-

mente associadas aos modelos físicos, tais como o senso de profundidade natural 

e, em certa medida, o tátil. 

 

 

FIGURA 7 – Modelo do NaCl gerado pelo software cristalográfico VEST14 ilus-
trando diversos pontos de vista e capacidade de desconstruir átomos do modelo: 
(a) vistas ortogonais em x e y; (b) perspectiva axonométrica (à esquerda) e mode-
lo desconstruído (à direita). Fonte: VEST14 (adaptado). 

 

 

FIGURA 8 – Modelo do CsCl gerado pelo software cristalográfico CMAK15, ilus-
trando o mecanismo de rotação, estereoscopia anaglífica (vermelho e azul) e arti-
fícios de visualização (em pontilhado). Fonte: CMAK15 (adaptado). 

 

No entanto, a construção de modelos virtuais representa um desafio. A 

confecção manual é impraticável, pois, além de uma grande quantidade de esfor-

ço ser requerida para cada modelo, são exigidos também conhecimentos tanto da 

disciplina de ciência dos materiais e de estruturas cristalinas como de aplicações 

de modelagem 3D especializadas. Resta (2002) afirma que a combinação destas 

habilidades é rara entre os instrutores e professores. Como alternativa, softwares 

cristalográficos e estruturas cristalográficas prontas podem ser utilizados para a 

confecção destes modelos. 
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Os softwares cristalográficos são capazes de produzir modelos digitais 

de estruturas cristalinas. Uma definição mais precisa, adotada neste trabalho, é a 

de sistemas computacionais de síntese e visualização de estruturas cristalinas 

3D. A determinação de estruturas cristalinas requer processamento e refinamento 

de grandes quantidades de dados de difração de raios X, tarefa bastante comple-

xa e que, até o advento desses softwares, era realizada manualmente (Ewald, 

1962; Barrett, 1943). O desenvolvimento dos softwares cristalográficos, iniciado 

na década de 1950, veio para automatizar essas tarefas. Atualmente, muitos dos 

softwares cristalográficos disponíveis no mercado são capazes de produzir visua-

lizações 3D com certo grau de interatividade. 

Entretanto, apesar desses softwares terem automatizado tarefas, é 

evidente a sua abordagem pouco didática, refletida em interfaces complexas e 

funcionalidades altamente específicas, requerendo de seus usuários uma prévia e 

ampla fundamentação teórica, mesmo para utilização básica. Aos olhos de um 

estudante de graduação, ou mesmo de pós-graduação, de engenharia, física ou 

química, conhecimentos de cristalografia, como grupos espaciais e posições de 

Wyckoff, estão distantes de sua realidade de estudo, dificultando a utilização de 

tais softwares. 

O caráter especializado e pouco didático dos softwares cristalográfi-

cos também é observado nos aspectos relativos à interação com o usuário. A 

necessidade de se digitar comandos em um terminal de texto, além de interfaces 

de usuário complexas ou pouco funcionais, limita seu uso principalmente por 

estudantes. A FIG. 9a ilustra uma interface de usuário do tipo texto de um sof-

tware cristalográfico (PLAT13), desenvolvida no final da década de 1970, manti-

da e utilizada até hoje. Neste software cristalográfico, representações 

tridimensionais são geradas e parametrizadas a partir de comandos digitados 

pelo usuário, como mostra a FIG. 9b, o mesmo ocorrendo em outro software 

(VEST14), exemplificado na FIG. 10. Já na FIG. 11, são representados os 37 

passos necessários para gerar a visualização gráfica de uma estrutura cristalina 

simples no software ATOM11. 

O estado da arte dos softwares cristalográficos atuais será apresentado 

na seção 3.4, na qual serão discutidas também outras características relevantes à 

problemática apresentada. 
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FIGURA 9 – Imagens do software cristalográfico PLAT13: (a) interface de usuário 
do tipo texto; (b) representações tridimensionais geradas a partir de comandos 
digitados pelo usuário. Fonte: PLAT13. 

 

 

FIGURA 10 – Definição dos parâmetros de rede e grupos de simetria durante a 
criação e exibição de uma estrutura cristalina no VEST14. Fonte: VEST14 (adap-
tado). 

 

 

FIGURA 11 – 37 passos necessários para a criação e exibição de uma estrutura 
cristalina no ATOM11. Fonte: ATOM11 (adaptado). 
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Em suma, a literatura demonstra as limitações das representações bi-

dimensionais tradicionais para o entendimento de tópicos essenciais de ciência 

dos materiais, como ligações atômicas, estrutura eletrônica, arranjos atômicos e 

estrutura cristalina, defeitos, difusão e deformação, processamento e microestru-

tura, relações entre as propriedades mecânicas e a estrutura e processamento 

(Krause et al., 2003). Modelos físicos são tradicionalmente utilizados para tentar 

contornar essas limitações, entretanto, sua natureza material impõe restrições 

de interação e incorre em custos de produção. Modelos virtuais não possuem 

tais restrições, mas sua utilização é dificultada porque professores e instrutores, 

em sua maioria, não possuem treinamento em softwares de modelagem 2D ou 

3D (Unesco, 2002). Softwares cristalográficos geram representações visuais 

tridimensionais úteis, porém, os métodos e procedimentos de síntese por eles 

adotados são pouco didáticos, exigindo conhecimentos avançados tanto para 

lidar com os parâmetros como para criar visualizações. Além disso, possuem 

interfaces pouco amigáveis ao público não especializado e são desenvolvidas 

por pesquisadores com finalidades específicas. Finalmente, cabe ressaltar que 

um empecilho para melhorar a experiência do usuário leigo é o fato de muitos 

dos softwares mais atuais estarem sob licenças comerciais e seu código-fonte 

não ser universalmente disponibilizado, o que dificulta tentativas de integrar as 

ferramentas existentes. 

Torna-se assim necessária a criação de ferramentas apropriadas às 

aplicações didáticas, que sejam práticas, integradas, acessíveis e de baixo custo, 

para aumentar a autonomia de professores, instrutores, estudantes e até de pes-

quisadores. Tal esforço se enquadra no cenário de modernização do ensino alme-

jado pela Unesco (Unesco, 1998). Essa organização frisa que a informatização é 

condição necessária para a modernização da educação, o que permitirá a transi-

ção de um modelo reprodutivo de aprendizado a um modelo independente, que 

promova o protagonismo e a criatividade (Unesco, 2002). Para isso, recomenda o 

acompanhamento ativo do desenvolvimento técnico e a exploração do potencial 

das novas tecnologias, o que pode ser atingido com investimentos públicos e pri-

vados nas atividades de pesquisa e desenvolvimento de aplicativos, no aprimo-

ramento de recursos humanos e na compra de equipamentos modernos. 

A FIG. 12 sintetiza a construção da problemática da pesquisa. 
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FIGURA 12 – Diagrama-síntese da construção da problemática da pesquisa. Fonte: 
do autor. 

 

1.2 Objetivos 

Partindo do cenário descrito na seção 1.1, entende-se que o passo 

seguinte seria especificar e desenvolver métodos de síntese e visualização de 

estruturas cristalinas mais adequados ao problema.  

Desta maneira, o principal objetivo do presente trabalho foi desenvol-

ver um software cristalográfico visando diminuir a dificuldade de síntese e visua-

lização de estruturas cristalinas, incorporar funcionalidades didáticas e contribuir 

para a democratização do conhecimento, favorecendo o processo de ensino-

aprendizagem e o entendimento deste tópico tão fundamental à ciência dos ma-

teriais. Portanto, a proposta consistiu no desenvolvimento de um software crista-

lográfico denominado CrystalWalk (CW), disponível em <http://cw.gl>, e 

detalhado neste trabalho. 

Para atingir este objetivo, foram consideradas quatro metas principais: 

 Explicitar as principais dificuldades de entendimento de estruturas 

cristalinas e identificar estratégias pedagógicas que as abordem de 

maneira mais eficiente. 

 Mapear o estado da arte dos softwares cristalográficos, identificando 

as funcionalidades de síntese, visualização e manipulação de estru-

turas cristalinas já existentes, além de características positivas em 

contexto didático. Destaque será dado às lacunas existentes, que 

contribuirão para o ineditismo e valor do trabalho. 
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 Identificar no campo da computação gráfica características e aspec-

tos desejáveis a uma plataforma destinada à síntese, visualização e 

manipulação de estruturas cristalinas 3D. 

 Propor, especificar e desenvolver um software cristalográfico orien-

tado às demandas específicas dos professores, pesquisadores e 

estudantes envolvidos no trabalho e do seu time de desenvolvimen-

to (denominados “atores sociais”), que possibilite o aperfeiçoamento 

dos modelos e representações adotados em softwares cristalográfi-

cos existentes, bem como dos respectivos métodos computacionais 

necessários para sua implantação. 

 

1.3 Hipóteses 

Para atingir os objetivos propostos, foram formuladas as seguintes hi-

póteses de pesquisa, baseadas nos pressupostos teóricos apresentados até este 

momento e no capítulo 2: 

 Considerando o contexto didático, um método de síntese de estrutu-

ras cristalinas baseado no conceito “rede + motivo = estrutura cris-

talina” facilita a criação de estruturas cristalinas, quando comparado 

ao método baseado em grupos espaciais. 

 A aplicação de métodos e técnicas modernas de computação gráfi-

ca em conformidade com achados de pesquisas das ciências cogni-

tivas reduz a dificuldade de visualização de estruturas 

cristalográficas. 

Deve ser frisado que a validação dessas hipóteses é limitada aos gru-

pos representados pelos atores sociais envolvidos e será conduzida de acordo 

com os pressupostos científicos decorrentes da abordagem multilateral adotada 

neste trabalho (seção 2.2). 

 

1.4 Justificativas 

Este trabalho se justifica pela relevância dos problemas científicos e 

sociais supracitados (seção 1.1) e pelo ineditismo de suas propostas de soluções, 

contribuindo para o acesso e a difusão do conhecimento técnico-científico nos 

diferentes campos da ciência dos materiais. 
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1.4.1 Aspectos inéditos 

Dentre as inúmeras contribuições deste trabalho, as seguintes desta-

cam-se por seu ineditismo técnico e científico: 

 Realização de uma rigorosa pesquisa do estado da arte dos softwa-

res cristalográficos (seção 3.4) permitiu explicitar diversas lacunas e 

possibilidades de desenvolvimento, seja quanto aos métodos didáti-

cos de síntese e visualização de estruturas cristalinas, seja quanto 

à democratização do conhecimento e da tecnologia. As referências 

foram avaliadas de acordo com diversos critérios, sendo seleciona-

dos aqueles que melhor abordavam as questões levantadas pela 

problemática deste trabalho. Nenhum software existente ou trabalho 

cientifico experimental foi capaz de satisfazer a todos os critérios lis-

tados, revelando um fértil campo de pesquisa-ação a ser explorado 

pelo projeto CrystalWalk. 

 Especificação e desenvolvimento de um software cristalográfico com 

as seguintes características e funcionalidades exclusivas e inéditas: 

o Método ágil e simplificado de criação e manipulação de estrutu-

ras cristalinas por meio da associação entre um motivo e pontos 

da rede cristalina, eliminando a necessidade do conhecimento de 

grupos espaciais e posições de Wyckoff, geralmente mais bem 

compreendidos por especialistas em cristalografia. 

o Métodos de visualização, navegação e interação informados por 

princípios didáticos e cognitivos, abordando as principais dificul-

dades identificadas na literatura e no contexto do grupo de pes-

quisa no qual se desenvolveu o projeto, buscando incrementos 

substanciais no entendimento de estruturas cristalográficas. 

o Arquitetura de software multiplataforma de alta portabilidade, 

que viabilize a convergência do aplicativo em diferentes plata-

formas (Windows, Linux, MacOS) e dispositivos (computado-

res de mesa, notebooks, telefones, tablets). 

o Ambiente de desenvolvimento colaborativo e aberto, baseado 

nos princípios do software livre, oferecendo acesso irrestrito ao 

código-fonte e a liberdade para estudá-lo, modificá-lo e desen-

volvê-lo. 
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o Integração inovadora (em caráter experimental) de recursos 

avançados de visualização, como estereoscopia e dispositivos 

multissensoriais. 

 

1.4.2 Contribuições científicas e sociais 

Com o desenvolvimento e a disponibilização do CrystalWalk, pretende-

se trazer várias contribuições à comunidade científica e à sociedade em geral, den-

tre as quais destacam-se: 

 Incrementar o diálogo entre a visualização científica, a realidade virtual e 

os fundamentos da ciência dos materiais e da engenharia de materiais 

para propor e aplicar mecanismos de visualização com fins didáticos, 

contribuindo para o ensino e o estudo das características e proprieda-

des de materiais e promovendo avanços na computação gráfica. 

 Incrementar as possibilidades disponíveis aos estudantes de enge-

nharia para simular problemas e condições propostos em livros ou 

em aulas, atuando como ferramenta de suporte para visualização, 

estudo e investigação de conceitos fundamentais de estruturas crista-

linas e ciência dos materiais. 

 Possibilitar aos professores produzir modelos virtuais interativos de 

apoio que permitam expor de forma intuitiva conceitos de tópicos 

mais complexos abordados em sala de aula, além de estimular a par-

ticipação e o questionamento por parte dos estudantes. 

 Oferecer um sistema integrado e de livre acesso para produzir ilus-

trações para apresentações, publicações digitais ou impressas e tra-

balhos científicos. 

 Incrementar os meios disponíveis a pesquisadores de diferentes 

áreas para síntese e visualização de estruturas cristalinas. 

 Oferecer aos usuários mais avançados o acesso ao código-fonte da 

aplicação e a liberdade de estudá-lo e modificá-lo, o que contribuirá 

para o próprio desenvolvimento e manutenção do projeto CrystalWalk. 

 Incentivar a educação à distância e o estudo livre e independente, vi-

abilizando a realização de atividades educacionais em locais e horá-

rios alternativos ou à distância. 
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 Promover novos métodos e paradigmas de aprendizagem baseados 

na cooperação e interação por meio do fornecimento de um ambi-

ente virtual que estimule a participação ativa dos estudantes. 

 Colaborar para o desenvolvimento de uma educação livre e mais 

acessível, principalmente para estudantes de baixa renda, muitas 

vezes privados do acesso a recursos de visualização devido aos 

elevados custos de materiais didáticos e softwares atualmente dis-

poníveis no mercado. 

 

1.4.3 Adequação ao programa 

O Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Nuclear do Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) tem por finalidade formar, em nível de 

mestrado e doutorado, pesquisadores no campo da tecnologia nuclear e em áreas 

a ela correlatas. É um ambiente no qual diplomados em cursos de graduação de 

diversas áreas realizam seu aprimoramento científico – o que denota a natureza 

interdisciplinar do programa, refletida também neste trabalho. 

Entende-se que as competências prioritárias para condução desta tese 

de doutoramento estão ligadas ao estudo dos materiais, especialmente em esca-

las microscópicas, aprendizado desenvolvido no Centro de Ciência e Tecnologia 

de Materiais (CCTM) do IPEN. A instituição tem sólida reputação na área de ciên-

cia dos materiais, decorrente da qualidade técnica de seus laboratórios e da exce-

lência de seus professores, pesquisadores e funcionários. 

Compreende-se que este trabalho se insere no referido programa como 

uma iniciativa interdisciplinar na linha de Ciência e Tecnologia de Materiais, en-

volvendo os fundamentos da ciência e engenharia de materiais, da computação 

gráfica e da análise e desenvolvimento de sistemas. O tema de pesquisa surgiu 

de problemas e desafios identificados em disciplinas conduzidas na instituição, 

resultando na criação do Grupo de Visualização Cientifica em Materiais (GVCM). 

O projeto CrystalWalk representa uma das frentes de desenvolvimento do grupo, 

buscando criar ferramentas didáticas para melhor compreensão das característi-

cas e propriedades de materiais. Suas contribuições serão benéficas ao ensino e 

pesquisa de ciência dos materiais de forma geral, principalmente nas áreas mais 

dependentes desta disciplina, tais como a tecnologia nuclear. 
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1.5 Abrangência e limitações 

 

1.5.1 Escopo 

Este trabalho pretende atuar em um dos aspectos fundamentais do pro-

blema discutido nas seções anteriores, sendo apenas um dos passos necessários 

à obtenção de melhorias no ensino de tópicos complexos de ciência dos materiais. 

Questões pedagógicas e materiais de apoio diversos, a respeito dos quais já exis-

tem pesquisas avançadas, ficaram em segundo plano – pesquisas estas, contudo, 

que foram adotadas como referência para a construção deste trabalho. Por outro 

lado, ficou clara a limitação dos recursos existentes na frente didática, tanto na ge-

ração como na representação visual de estruturas cristalinas. Espera-se, portanto, 

que este trabalho gere avanços especificamente nesta frente. 

 

1.5.2 Aspectos pedagógicos e cognitivos: discussão e testes 

Por um lado, não é possível analisar, muito menos testar com toda pro-

fundidade as questões cognitivas envolvidas na visualização e no entendimento 

de objetos e situações complexas, como é o caso das estruturas cristalinas. Por 

outro lado, baseando-se em boas práticas da pesquisa aplicada, é perfeitamente 

possível fundamentar o desenvolvimento da ferramenta em princípios sólidos, 

preocupação esta refletida principalmente na interface e nos métodos de visuali-

zação. Tal procedimento busca aumentar a possibilidade de sucesso do projeto, 

sem incorrer em grandes custos para o seu desenvolvimento. Além do referenci-

amento teórico, optou-se por uma avaliação integrada ao processo de desenvol-

vimento ágil adotado, recorrendo a ciclos de avaliação com os atores sociais. 

Esse processo será detalhado no capítulo 2. 

 

1.5.3 Limitações do processo de revisão da literatura 

A análise de softwares de referência eliminou aqueles cujo propósito 

era muito específico e se restringiu aos que possuem interface de visualização 

dos modelos produzidos. Apesar de todo o processo ter sido documentado, vi-

sando sua verificação e expansão por pesquisadores interessados, admite-se que 

alguns aplicativos dotados de características interessantes para este trabalho 

possam ter escapado ao processo de busca. No entanto, devido à grande quanti-

dade de referências avaliadas, considera-se que as mais relevantes foram verifi-
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cadas e que é baixa a probabilidade de que características diferenciadas tenham 

sido ignoradas no levantamento. Deve-se considerar também a possibilidade de 

haver bons trabalhos ainda em andamento, não publicados ou publicados em 

meios de difícil rastreamento ou acesso. Todavia, considera-se que, para este tipo 

de referência ser relevante, é necessário um relativo grau de sucesso no merca-

do, na comunidade tecnológica e/ou na comunidade cientifica. 

 

1.6 Estrutura do trabalho 

Esta tese encontra-se organizada em cinco capítulos: 

No capítulo 1, apresenta-se o trabalho como um todo, a definição do 

problema, seus pressupostos e seus objetivos. Destaca-se ainda a justificativa do 

tema proposto, sua contribuição teórica, a adequação ao programa de pós-

graduação, escopo e limitações. 

No capítulo 2, apresenta-se a metodologia geral do trabalho, descre-

vem-se os processos de levantamento bibliográfico e de levantamento sistemático 

de softwares cristalográficos, os métodos de desenvolvimento de software utiliza-

dos e o protocolo de testes. 

No capítulo 3, apresenta-se uma revisão sobre tópicos fundamentais 

para o desenvolvimento do trabalho, como ensino de ciência dos materiais, téc-

nicas de realidade virtual e visualização científica, estado da arte dos softwares 

cristalográficos, metodologias de desenvolvimento de software e sistemas com-

putacionais. 

No capítulo 4, descreve-se a execução e os resultados do trabalho, 

apresentando a condução do desenvolvimento, os protótipos e a especificação, 

as características e as funcionalidades da última versão do software. A segunda 

parte do capítulo é dedicada à avaliação multilateral de desempenho da imple-

mentação do CrystalWalk em relação aos objetivos e às metas do trabalho. 

No capítulo 5, apresentam-se as conclusões, sugestões e recomenda-

ções do trabalho. 

Ao final, são ainda apresentados os apêndices, o glossário e as refe-

rências bibliográficas.  
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2 METODOLOGIA 

Neste capítulo, serão apresentados os procedimentos metodológicos, os 

processos envolvidos na pesquisa, a revisão da literatura, bem como a escolha dos 

instrumentos e técnicas empregados. Serão, por fim, justificados a estratégia e o pla-

no de pesquisa desenvolvidos no trabalho. Foram adotadas referências consagradas 

na área de metodologia científica, conforme detalhado a seguir. Julgou-se importante 

também descrever o processo de seleção e aplicação da metodologia de desenvolvi-

mento de software empregada, tendo em vista a abordagem não convencional e o 

número de adaptações necessárias para este fim específico. Na FIG. 17 (seção 2.4.4) 

são sintetizados a estratégia e o método de pesquisa empregados neste trabalho. 

 

2.1 Definição da estratégia 

Segundo Bicudo (1993), a interrogação, o cuidado, o rigor e a sistemati-

cidade são aspectos essenciais da pesquisa que devem ser assumidos independen-

temente da área a ser desenvolvida. Ainda nessa mesma perspectiva, para Silva 

(1998), é importante que o pesquisador, para não exercer uma prática de pesquisa 

alienada, situe o campo em que se insere seu trabalho, de onde se originaram seus 

pressupostos teóricos e metodológicos, como se coletaram os dados e quais refe-

renciais precederam a análise, para, assim, justificar os resultados obtidos. 

 

“É necessário que o pesquisador, muito mais do que saber 
defender sua posição metodológica em oposição a outras, 
saiba que existem diferentes lógicas de ação em pesquisa e 
que o importante é manter-se coerentemente dentro de cada 
uma delas. [...] Além disso, é necessário que o pesquisador 
saiba explicitar em seu relato de pesquisa a sua opção me-
todológica e todo procedimento desenvolvido na construção 
de sua investigação e os quadros de referência que o infor-
mam.” (SILVA, 1998, p. 159). 

 

Autores como Kitchenham e Charters (2007) e Easterbrook (2007) dis-

cutem a adequação de métodos tradicionais de pesquisa a trabalhos de desenvol-

vimento de sistemas, um ramo multidisciplinar que demanda a investigação tanto 
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das ferramentas como dos processos sociais e cognitivos envolvidos. Por esse 

motivo, muitos métodos de pesquisa são baseados em disciplinas que estudam o 

comportamento humano em nível individual e organizacional. No entanto, todos os 

métodos possuem falhas conhecidas, de modo que as estratégias mais adequa-

das são aquelas que combinam métodos complementares (Creswell, 2002). 

 

2.2 Postura filosófica 

Independente dos métodos, não é possível conduzir uma pesquisa sólida 

nem avaliar seus resultados sem uma definição relativamente clara do que se con-

sidera como conhecimento válido (Easterbrook, 2007). Essa validade é determinada 

pela postura filosófica adotada, sendo as principais, segundo Creswell (2002): posi-

tivismo, construtivismo, teoria crítica e pragmatismo. Cabe destacar que, na prática 

de pesquisa e desenvolvimento em engenharia de software, a postura filosófica ra-

ramente é mencionada. A seguir, é apresentada uma breve descrição dessas quatro 

principais posturas filosóficas, em conformidade com Easterbrook (2007): 

 O positivismo é a postura científica clássica das ciências naturais, 

que sustenta que todo conhecimento deve ser baseado em inferên-

cia lógica de um conjunto de fatos observáveis. Positivistas são 

adeptos do experimento controlado e de métodos que se baseiam 

em teorias precisas das quais hipóteses podem ser extraídas e tes-

tadas em isolamento para sua validação. 

 O construtivismo aceita que o conhecimento não pode ser separado 

de seu contexto humano. Ao invés de provar teorias, concentra-se 

em entender como as diferentes pessoas compreendem seu mundo 

e como atribuem significado às ações. Os métodos preferidos são 

baseados em coleta de dados qualitativos sobre atividades huma-

nas. Nessa postura, entende-se que validação é uma noção muito 

positivista e assume-se que a realidade é múltipla e construída. As-

sim, os resultados verificados em um contexto não podem ser intei-

ramente replicados em outros contextos (Sandelowski, 1993). 

 A teoria crítica tem foco em aumentar o poder de um determinado 

grupo social por meio da aquisição de conhecimento, preferindo 

abordagens participatórias. Replicação de resultados também não 

faz sentido nesta postura, pois cada problema depende de um con-
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texto especifico. O método da pesquisa-ação é, segundo Easter-

brook (2007), o que mais reflete a filosofia da teoria crítica. 

 O pragmatismo é menos dogmático e assume que todo conheci-

mento é aproximado e incompleto. O conhecimento é julgado pelo 

seu grau de utilidade para resolver problemas práticos, sendo a 

“verdade” aquilo que funcionar em um determinado período, relativa 

ao observador e determinada por consenso entre os participantes. 

Os métodos de pesquisa preferidos são os mistos, pois tendem a 

iluminar o problema de diversos pontos de vista, o que ajuda a des-

cobrir um universo maior de soluções possíveis. 

 

Devido à natureza tanto prática como social deste trabalho, como já discu-

tido, justifica-se uma postura multilateral. A adoção de elementos do pragmatismo 

justifica-se pelo caráter aplicado dos produtos da pesquisa, que devem ser avaliados 

com relação ao seu grau de atendimento às especificações técnicas desejadas. A 

teoria crítica se mostra relevante devido aos objetivos sociais deste trabalho, defini-

dos em conformidade com os princípios da pesquisa-ação e cuja validação se dá 

pela mensuração do conhecimento ou do “poder” adquiridos pelo grupo social alvo e 

pelo grau de atendimento às deficiências detectadas (Easterbrook, 2007). A postura 

positivista está presente em métodos auxiliares utilizados neste trabalho, como o le-

vantamento sistemático (seção 2.4.1.3), para os quais são essenciais a rastreabilida-

de e reprodutibilidade dos resultados. Contudo, mesmo dentro da postura multilateral 

aqui adotada, o construtivismo tem papel central. Isso se deve aos fins didáticos pre-

tendidos, que determinam, em última instância, como os resultados deste trabalho 

devem ser validados. Creswell (2002) propõe as seguintes estratégias para validar 

pesquisas de orientação construtivista: usar múltiplas fontes de dados para corrobo-

rar os resultados; verificar se a interpretação dos achados da pesquisa por parte dos 

atores sociais envolvidos no problema de pesquisa confere com a visão dos pesqui-

sadores; realizar descrições detalhadas para explicitar os parâmetros e os achados 

da pesquisa; ser honesto com os possíveis vieses e adotar autorreflexão; reportar 

não apenas os resultados que confirmam as hipóteses do estudo, mas também 

aqueles que possam problematizá-las ou até mesmo negá-las; promover contato 

suficiente com os atores sociais envolvidos para garantir um entendimento razoável 

das questões sendo estudadas; recorrer a auditores internos e externos para revisar 
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os procedimentos e achados. Muitas dessas estratégias de validação foram adota-

das neste trabalho, e a sua implementação é apresentada na seção 2.4.3. 

 

2.3 Aspectos epistemológicos, teóricos e metodológicos 

Empregam-se neste trabalho as proposições de Bicudo (1993), Silva 

(1998), Bardin (2009) e Gil (2008) para a classificação da pesquisa científica no que 

diz respeito ao seu delineamento (natureza, abordagem, objetivos e procedimentos 

técnicos) e às técnicas e instrumentos de coleta de dados. A classificação proposta 

por tais autores é resumida na FIG. 13. Na sequência (seções 2.3.1 a 2.3.5), o pre-

sente trabalho será situado em cada um desses níveis de classificação. 

 

 

FIGURA 13 – Síntese dos níveis de classificação da pesquisa científica e seus 
respectivos parâmetros conforme Gil (2008), Marconi e Lakatos (2003), Bardin 
(2009), Silva (1998) e Creswell (2002). Fonte: do autor. 
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2.3.1 Quanto à natureza 

Segundo Gil (2008), Silva e Menezes (2000) e Marconi e Lakatos 

(2003, p. 19), classifica-se uma pesquisa, quanto à sua natureza, como aplicada. 

ou básica (pura). O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplica-

da, pois visa produzir conhecimento para solucionar problemas concretos, práti-

cos e operacionais – ou “contribuir para fins práticos, visando à solução mais ou 

menos imediata do problema encontrado na realidade” (Barros e Lehfeld, 2000, p. 

78). Para detalhamentos sobre os problemas concretos, práticos e operacionais 

envolvidos nos objetivos desta pesquisa, ver seção 1.2. 

Cabe ainda apontar que outra categoria aplicável a esta pesquisa, em 

conformidade com alguns dos autores já mencionados, é a de pesquisa empírica. 

Em trabalhos dessa natureza, o pesquisador precisa ir a campo, conversar com 

pessoas e presenciar relações sociais. O trabalho, portanto, envolve verdades e 

interesses locais (Yin, 2003, p. 1). 

 

2.3.2 Quanto à forma de abordagem do problema 

Segundo Creswell (2002, p. 11) e Gil (2008, p. 175), classifica-se uma 

pesquisa quanto à sua forma de abordagem do problema como qualitativa ou 

quantitativa. Para Minayo (2001, p. 21), a pesquisa qualitativa se preocupa com 

um nível de realidade que não pode ser quantificado, operando em uma dimensão 

mais profunda, de relações, processos e fenômenos que não podem ser reduzi-

dos à operacionalização de variáveis. Segundo estas definições, a abordagem do 

presente trabalho é qualitativa, pois nele se pretende abordar a qualidade do 

aprendizado de um tema especifico de ciência dos materiais em um complexo 

contexto social. Desta forma, a melhoria da qualidade do aprendizado deve ser 

mensurada com base em uma avaliação das mudanças no conhecimento adquiri-

do. Pressupõe-se que a qualidade do ensino vai melhorar com a adoção de mé-

todos inovadores em um software cristalográfico. 

 

2.3.3 Quanto aos objetivos 

Segundo Gil (2008, p. 27), Marconi e Lakatos (2003, p. 19) e Vergara 

(2000, p. 44), as pesquisas podem ser classificadas, no que diz respeito aos seus 

objetivos, em três diferentes grupos: pesquisas exploratórias, pesquisas descriti-

vas e pesquisas explicativas. Os objetivos desta pesquisa permitem caracterizá-la 
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como exploratória e descritiva, devido à abordagem multilateral adotada. Os ele-

mentos exploratórios podem ser localizados na etapa de embasamento do traba-

lho, pois nela se buscam experiências, exemplos e referências para criar 

familiaridade entre o pesquisador e os temas inerentes ao problema de pesquisa, 

com vistas a aprimorar ideias, desenvolver intuições e, posteriormente, construir 

hipóteses mais estruturadas (Gil, 2008, p. 27). Já os elementos descritivos podem 

ser localizados na etapa propositiva do trabalho, na qual se busca solucionar um 

problema complexo, o que depende de estabelecer relações entre variáveis, ou, 

em outras palavras, envolve uma avaliação da influência das características das 

propostas na solução dos problemas colocados. 

 

2.3.4 Quanto aos procedimentos técnicos 

À medida que a formulação do problema, a construção de hipóteses e 

a identificação das relações entre variáveis vão se consolidando em um sistema 

conceitual da pesquisa, o trabalho de investigação assume o caráter de um sis-

tema coordenado e coerente de conceitos e proposições. Torna-se, pois, neces-

sário, para confrontar a visão teórica do problema com os dados da realidade, 

definir o delineamento da pesquisa. 

Segundo Gil (2008, p. 49) e Marconi e Lakatos (2003, p. 62), o delinea-

mento dos procedimentos técnicos adotados em pesquisa refere-se ao planejamen-

to em sua dimensão mais ampla, envolvendo tanto a sua diagramação como a 

previsão de análise e interpretação dos dados. Entre outros aspectos, considera o 

ambiente em que são coletados os dados, bem como as formas de controle das 

variáveis envolvidas. Segundo os autores, tais procedimentos podem ser classifica-

dos em 8 grupos: levantamento bibliográfico, pesquisa documental, pesquisa expe-

rimental, pesquisa ex-post facto, levantamento, estudo de caso, pesquisa-ação, 

pesquisa participante. Reconhecendo que todos os procedimentos técnicos possu-

em limitações e que as fraquezas de uns podem ser compensadas pelas forças de 

outros (seção 2.4), a abordagem geral de pesquisa escolhida foi mista. Foram es-

colhidos três procedimentos técnicos, que serão aqui tratados como frentes de 

pesquisa: o levantamento bibliográfico, o levantamento e a pesquisa-ação. 

A primeira frente, de levantamento bibliográfico, buscou na literatura fun-

damentação teórica para os temas pertinentes ao trabalho. Na segunda, de levan-

tamento, foi delineado o estado da arte dos softwares cristalográficos, 
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estabelecendo uma base para a proposição de funcionalidades inéditas. Na tercei-

ra, de pesquisa-ação, ocorreu a especificação e o desenvolvimento do software em 

si, utilizando como base os conhecimentos das outras frentes e também a experi-

ência dos atores sociais envolvidos. Tais frentes e as relações entre elas estão sin-

tetizadas na FIG. 14. 

 

 
FIGURA 14 – Diagrama-síntese das frentes desta pesquisa. Fonte: do autor. 

 

2.3.5 Quanto às técnicas de coleta de dados 

Segundo Gil (2008, p. 31) e Marconi e Lakatos (2003, p. 32), a etapa 

de coleta de dados é fundamental a qualquer pesquisa científica, apesar de mui-

tas vezes não ser registrada de maneira explícita. Ainda segundo estes autores, 

apesar de existirem inúmeras técnicas de coleta de dados disponíveis, a escolha 

e a adequação dessas técnicas dependem da problemática, das hipóteses e dos 

objetivos específicos da pesquisa (Gil, 2008, p. 31). Destacam também a impor-

tância do rigor no controle da aplicação dos instrumentos de pesquisa como fator 

fundamental para evitar erros e defeitos ao longo do processo (Marconi e Lakatos, 

2003, p. 32). De acordo com a bibliografia consultada, essas técnicas de coleta 

poderiam ser agrupadas em: 

 Entrevistas (informais, semi-informais, formais): segundo Marconi e 

Lakatos (2003, p. 94), nas entrevistas informais, o entrevistador tem 

liberdade para desenvolver cada entrevista na direção que conside-

rar mais adequada. As entrevistas semiestruturadas são guiadas 

por um roteiro com perguntas básicas, mas o entrevistador tem li-

berdade para extrapolar esse roteiro conforme o contexto. As entre-

vistas estruturadas são guiadas por um roteiro com perguntas mais 

específicas, e devem seguir esse roteiro estritamente. 
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 Observação (simples, participante, sistemática): na observação 

simples, o pesquisador observa a situação ou grupo social que 

constitui o objeto de sua pesquisa, mas sem se integrar a essa situ-

ação ou grupo. Já a observação participante consiste na integração 

do pesquisador ao seu objeto, ou seja, o pesquisador se incorpora 

ao grupo e participa das atividades com a finalidade de obter infor-

mações (Marconi e Lakatos, 2003, p. 85). Já a observação sistemá-

tica tem como objetivo analisar com precisão o objeto de pesquisa, 

por meio de observação controlada e obedecendo a critérios ou 

procedimentos predeterminados. 

 Análise documental: análise de fontes documentais, que, segundo 

Marconi e Lakatos (2003), são bastante diversificadas e dispersas, 

incluindo livros, revistas, documentos legais, softwares, sites e ar-

quivos em mídia eletrônica. 

 Questionários: instrumentos constituídos por uma série ordenada de 

perguntas, podendo ser elaborados com questões abertas, fechadas 

ou de múltipla escolha (Marconi e Lakatos, 2003, p. 98). Segundo Gil 

(2008, p. 51) é um meio rápido e barato de obtenção de informação. 

 

Segundo Gil (2008), a principal técnica de coleta de dados a ser utiliza-

da nos procedimentos de levantamento e de levantamento bibliográfico é a análi-

se documental, por ser alinhada à natureza documental de tais procedimentos. 

Ainda segundo Gil (2008, p. 175) e também segundo Thiollent (2011, p. 60-63), as 

principais técnicas de coleta de dados utilizadas no procedimento da pesquisa-

ação são: entrevistas (informais, semi-informais, formais), observação (simples, 

participante, sistemática) e questionários, por se alinharem com aspectos típicos 

da pesquisa-ação, como a pesquisa de campo e a interatividade. 

Fundamentando-se nesse referencial teórico, selecionaram-se as seguin-

tes técnicas de coleta de dados para a realização deste trabalho: análise documental 

(para a frente de levantamento bibliográfico e para a frente de levantamento), questi-

onários (para a frente de levantamento e para a frente de pesquisa-ação) e entrevis-

tas informais e observação participante (para a frente de pesquisa-ação). 

No contexto específico da frente de levantamento bibliográfico, como 

sugerido por Marconi e Lakatos (2003, p. 71), a técnica de análise documental mos-
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trou-se a mais adequada. Essa técnica forneceu o apoio e a fundamentação teórica 

necessários à fase de embasamento do trabalho, assim como otimizou o tempo a 

ser gasto no entendimento de temas e questões concernentes ao problema de 

pesquisa, muitos deles já explorados pela bibliografia especializada. 

No contexto específico da frente de levantamento, a técnica de coleta de 

dados por questionários mostrou-se a mais adequada. Essa técnica permitiu estrutu-

rar o processo de análise de campo do levantamento sistemático, provendo uma pla-

taforma comum de investigação de todos os softwares cristalográficos pesquisados. 

No contexto específico da frente de pesquisa-ação, as técnicas de coleta 

de dados por entrevistas informais, observação participante e questionários mostra-

ram-se as mais adequadas. Essas técnicas evitaram a submissão dos atores soci-

ais envolvidos a procedimentos formais invasivos e demorados, que tenderiam a 

intervir negativamente na dinâmica social e, em muitos casos, inviabilizar a contri-

buição de participantes cruciais ao projeto, devido à escassez de tempo. 

 

2.3.6 Síntese dos aspectos epistemológicos, teóricos e metodológicos 

Na FIG. 15, é apresentada uma síntese da classificação deste trabalho 

segundo os níveis e parâmetros de classificação explicitados ao longo da seção 2.3. 
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FIGURA 15 – Classificação deste trabalho segundo os níveis e parâmetros de 
classificação da pesquisa científica conforme Gil (2008), Marconi e Lakatos 
(2003), Bardin (2009), Silva (1998) e Creswell (2002). Fonte: do autor. 

 

2.4 Detalhamento de métodos e procedimentos 

Nesta seção, será explicitado como os procedimentos de pesquisa ado-

tados neste trabalho, previamente descritos e classificados (seção 2.3), foram inte-

grados e executados, com base na estratégia e no plano de trabalho da pesquisa. 

 

2.4.1 Procedimentos técnicos 

Ao longo das seções anteriores, pôde-se notar a relevância de diversos 

termos e conceitos relacionados à pesquisa-ação, desde as etapas de formulação 

do problema e definição da hipótese da pesquisa científica até o processo de 

condução da pesquisa, coleta e análise de dados. Os fatores a seguir explicitam a 
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decisão de organizar a fundamentação metodológica deste trabalho em torno da 

pesquisa-ação: 

 O principal ponto da pesquisa-ação é estudar uma situação social 

com o propósito de melhorá-la, algo muito propício a trabalhos de 

natureza aplicada, a exemplo de projetos de desenvolvimento de 

sistemas. Thiollent (2011) afirma que a pesquisa-ação pode ser 

aplicada a qualquer problemática de pesquisa envolvendo proces-

sos e interações sociais, motivação que, segundo Mathiassen et al. 

(2012), levou muitos pesquisadores de sistemas de informação a 

adotar a postura da pesquisa-ação em seus trabalhos. 

 O método já foi muito utilizado no campo da educação, pois estra-

tégias educacionais podem ser mais bem investigadas em um perí-

odo extenso de tempo – situação na qual o presente trabalho se 

encaixa perfeitamente. Yin (2003, p. 5) destaca que esta aborda-

gem de questionamento empírico deve ser utilizada quando há a 

necessidade de entender fenômenos sociais complexos, por permi-

tir ao pesquisador uma visão holística de eventos dentro de um con-

texto de vida real. 

 As características da pesquisa-ação sintonizam-se com metodolo-

gias de desenvolvimento ágil de software e tornam o processo mais 

sistemático, do ponto de vista cientifico (Baskerville, 1996). 

 

A centralidade da pesquisa-ação neste trabalho é ilustrada pela FIG. 14 

(seção 2.3.4). Nesse diagrama, é possível notar que a frente de pesquisa-ação 

ocorre concomitantemente a frentes auxiliares, que a ela fornecem suporte e atuam 

nas suas limitações. 

 

2.4.1.1 Pesquisa-ação 

A pesquisa-ação é intimamente associada à posição filosófica da teoria 

crítica (Easterbrook, 2007; ver também seção 2.2). Considera-se normalmente evi-

dente que o problema precisa de solução e que a solução adotada é desejável, pois 

o conhecimento adquirido capacita um grupo particular e facilita uma mudança mais 

ampla. Devido a essa postura, há um imperativo moral para intervir e solucionar o 

problema, e, portanto, nenhuma tentativa é feita para se criar um grupo de controle. 
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A pesquisa-ação adota uma abordagem cíclica, na qual a prática é 

constantemente transformada pela reflexão (Thiollent, 2011, p. 15). 

Ainda segundo esse autor, a pesquisa-ação se diferencia dos demais 

métodos qualitativos por oferecer bases e procedimentos para o pesquisador fa-

zer intervenções em um ambiente real e encontrar soluções práticas relevantes, 

uma demanda contemporânea de empresas e indústrias. O alto grau de envolvi-

mento do pesquisador, tanto por intervir no problema como por estar em contato 

direto com os atores sociais envolvidos (quando o próprio pesquisador não é um 

deles), possibilita que ele obtenha mais informações sobre o ambiente e as utilize 

na sua pesquisa. Por fim, o autor destaca que a característica iterativa deste mé-

todo de pesquisa possibilita que as ações já realizadas sejam revistas pelo pes-

quisador, redirecionando o rumo da pesquisa conforme os resultados obtidos 

(Thiollent, 2011, p. 16). 

David Tripp considera “pesquisa-ação” um termo genérico utilizado pa-

ra definir qualquer processo que siga um ciclo, no qual se aprimora a prática por 

meio da oscilação sistemática entre agir no campo da prática e investigar a res-

peito dela: “Planeja-se, implementa-se, descreve-se e avalia-se uma mudança 

para a melhora de sua prática, aprendendo mais no decorrer do processo, tanto a 

respeito da prática quanto do próprio processo de investigação” (Tripp, 2005). 

Segundo Ferrance (2000), em grande parte das definições de pesqui-

sa-ação, estrutura-se a investigação de modo a confrontar continuamente quatro 

temas básicos: a colaboração por meio da participação, a aquisição de conheci-

mento, o empoderamento dos participantes e a mudança social. Autores como 

Tripp (2005), Baskerville (1999), Kock (2004) e Susman e Evered (1978) propõem 

um ciclo básico, denominado por Tripp (2005) de ciclo de investigação-ação, 

composto por 5 etapas iterativas que, sucessivamente, refinam o conhecimento 

adquirido nos ciclos anteriores: (1) diagnóstico, (2) planejamento da ação, (3) to-

mada da ação, (4) avaliação e (5) aprendizado. Tripp (2005) destaca que as eta-

pas do ciclo-base podem ser desenvolvidas de maneiras distintas, dependendo 

dos objetivos, das circunstâncias e dos participantes envolvidos na pesquisa, ob-

tendo-se resultados diferentes ao final desse processo. A FIG. 16 ilustra o enca-

deamento dessas etapas, que também serão detalhadas na sequência (seções 

2.4.1.1.1 a 2.4.1.1.3), em consonância com a literatura recente sobre o tema. 
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FIGURA 16 – Diagrama-síntese das etapas da pesquisa-ação conforme Susman 
e Evered (1978), Baskerville (1999), Kock (2004), Tripp (2005), Checkland (1991) 
(adaptado). Fonte: do autor. 

 

2.4.1.1.1 Estratégia 

A etapa de diagnóstico envolve a identificação, por parte do pesquisador, 

de um problema no ambiente social, cuja formulação ele pode desenvolver e a partir 

do qual se obterá um conhecimento relevante (Kock, 2004). Segundo Baskerville 

(1999), o diagnóstico permitirá desenvolver pressupostos teóricos sobre a natureza 

da organização, das partes interessadas, bem como do problema. Neste trabalho, as 

duas outras frentes adotadas – levantamento bibliográfico (seção 2.4.1.2) e levanta-

mento (seção 2.4.1.3) – auxiliaram esta etapa (FIG. 14). 

Fundamentando-se nos pressupostos anteriores, as etapas seguintes, 

que são as de planejamento e tomada de ação, como seus respectivos nomes 

sugerem, envolvem a atuação dos pesquisadores e atores sociais no planejamen-

to e na realização da mudança (Baskerville, 1999), bem como no entendimento de 

quais as possíveis ações para resolver o problema observado na etapa de diag-

nóstico (Susman e Evered, 1978). Baskerville (1999) ressalta a flexibilidade da 

pesquisa-ação, uma vez que, nesse procedimento, dependendo do ambiente, dos 

atores sociais e da problemática da pesquisa, são construídas hipóteses e consi-

deradas outras estratégias de pesquisa auxiliares. Para Kock (2004), a tomada da 

ação é exclusivamente o que define o processo de mudança no ambiente. Neste 

trabalho, a ação principal é o desenvolvimento incremental de um aplicativo. 
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Após as ações planejadas terem sido tomadas, durante a etapa de ava-

liação, uma análise é realizada para mensurar o impacto e as consequências des-

sas ações (Susman e Evered, 1978), dando uma oportunidade aos pesquisadores 

e aos atores sociais de avaliar se a mudança no ambiente atingiu o resultado espe-

rado ou se existe a necessidade de planejar uma nova iteração (Baskerville, 1999). 

Por fim, independentemente do resultado obtido ao final de cada etapa, 

durante a realização de cada ciclo acumula-se conhecimento (Susman e Evered, 

1978). Durante a etapa de aprendizado, é realizada uma reflexão sobre todas as 

etapas anteriores (Kock, 2004). Kock et al. (1997) afirmam que a abordagem cícli-

ca-iterativa da pesquisa-ação aumenta o rigor da pesquisa, uma vez que a cada 

ciclo sucessivo ela passa por nova revisão crítica, possibilitando encontrar erros, 

inconsistências ou vieses anteriormente não identificados. Essa abordagem cícli-

ca é totalmente compatível com o método de desenvolvimento ágil de software 

adotado neste trabalho (seção 2.4.2). 

 

2.4.1.1.2 Limitações 

Conforme proposto por Baskerville (1996), ponderaram-se também três 

limitações comumente apontadas por diversos autores em relação à pesquisa-ação: 

 Apesar de ser uma técnica bastante flexível, é criticada pelo risco 

de rebaixar o nível de exigência acadêmica e pela falta de rigor ci-

entífico geralmente atribuído não só à pesquisa-ação, mas aos mé-

todos qualitativos em geral (Thiollent, 2011, p. 8; Baskerville, 1996; 

Westbrook, 1995; Coughlan e Coghlan, 2002). 

 A relativa imaturidade e falta de domínio da técnica de pesquisa 

(Easterbrook, 2007), sobretudo na área de engenharia de sistemas 

(Baskerville, 1996; Kitchenham e Charters, 2007). 

 Devido ao fato de a pesquisa-ação ser dependente de um contexto 

específico, há um possível comprometimento do fator causalidade 

no modelo hipotético-dedutivo (Baskerville, 1996). 

 

Com relação ao primeiro ponto, qualquer método de pesquisa científi-

ca deve ser pautado na validade e confiabilidade, características que determi-

nam sua qualidade ou rigor científico. Easterbrook (2007) afirma que a adoção 

explícita do método e o reconhecimento de sua base filosófica, além de suas 
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características e limitações, permite torná-lo mais rigoroso. Neste sentido, con-

forme descrito anteriormente, houve neste trabalho uma preocupação em preci-

sar os múltiplos aspectos que caracterizam a natureza do trabalho (seção 2.3) e 

as posturas filosóficas nele adotadas (seção 2.2), bem como em construir uma 

abordagem de pesquisa que se alinhasse com esses aspectos. Deve ser frisado 

que, apesar de a pesquisa-ação ser a espinha dorsal do projeto, ela está inte-

grada a uma abordagem mista de pesquisa, que utiliza diversos métodos com-

plementares de investigação, específicos ao contexto deste trabalho 

(Baskerville, 1999; Kock, 2004). Finalmente, determinados métodos auxiliares à 

pesquisa-ação podem criar pontes com a postura positivista (Creswell, 2002). 

Com relação ao segundo ponto, segundo Baskerville (1996), Kock 

(2004) e Easterbrook (2007), tomados os devidos cuidados, a pesquisa-ação é 

considerada uma técnica apropriada à pesquisa na área de sistemas de informa-

ção. Easterbrook (2007) recomenda uma preparação adequada do pesquisador em 

métodos de pesquisa qualitativos executados em campo e típicos das ciências so-

ciais, com foco no treinamento em observação e registro do comportamento social. 

Apesar da quantidade de publicações relativas à utilização da pesquisa-ação ainda 

não ser expressiva, particularmente na área de engenharia de sistemas, é possível 

observar um gradual suporte da literatura em sua utilização na área (Collins, 1995; 

Avison et al., 1999; 2007; Baskerville, 1996, 1999; Devilliers, 2005; Wilson, 2000; 

Byrne, 2005), refletindo em maior adoção do método (Davison et al., 2004; Devilli-

ers, 2005), bem como no incremento do ensino desse método (Byrne, 2005). 

Com relação ao terceiro ponto, Easterbrook (2007) coloca que a pes-

quisa-ação se baseia em diferentes posturas filosóficas que a afastam do modelo 

hipotético-dedutivo clássico, mas que, em contrapartida, determinam formas es-

pecíficas de validação (seção 2.2). Assim, conforme destacado por Thiollent 

(2011), estes riscos também existem em outras técnicas e são superáveis medi-

ante planejamento adequado e embasamento metodológico (Thiollent, 2011, p. 

10), justificando, uma vez mais, a necessidade de se atentar constantemente ao 

método e à estratégia de pesquisa empregados. 

 

2.4.1.1.3 Adequação 

Tendo em vista estas questões, a pesquisa-ação foi considerada um 

método de pesquisa adequado para conduzir as investigações realizadas neste 
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trabalho. Adotando-se a estruturação metodológica proposta por Thiollent (2011), 

Tripp (2005) e Baskerville (1996) e considerando-se a problemática da pesquisa 

científica no contexto específico de engenharia de sistemas, como proposto por 

Baskerville (1996), Kitchenham e Charters (2007) e Easterbrook (2007), imple-

mentou-se o ciclo base de investigação-ação segundo Tripp (2005), Baskerville 

(1999), Kock (2004) e Susman e Evered (1978). 

A seção 2.4.2 descreve o alinhamento entre a pesquisa-ação e a me-

todologia de desenvolvimento de software implementados neste trabalho. 

A seção 2.4.3 descreve o modelo de análise dos resultados desta pes-

quisa dentro da estruturação metodológica apresentada. 

 

2.4.1.2 Levantamento bibliográfico 

A primeira frente caracteriza-se como levantamento bibliográfico por, 

segundo Vergara (2000, p. 34) e Gil (2008), compreender um levantamento do 

estado da arte de referências teóricas disponíveis na literatura, constituídas prin-

cipalmente de livros, monografias, teses e publicações periódicas, como jornais e 

revistas. Para Marconi e Lakatos (2003, p. 71), todo trabalho científico deve se 

pautar na pesquisa bibliográfica para que se evite perder tempo resolvendo pro-

blemas já bem solucionados e se possa concentrar no levantamento de soluções 

ou em outras questões mais relevantes. Neste trabalho, como consequência da 

abordagem multilateral, foram utilizados de maneira integrada procedimentos téc-

nicos de pesquisa de naturezas distintas. Essa abordagem é defendida por Cervo 

e Bervian (1983, p. 55), para os quais a pesquisa bibliográfica deve ser realizada 

de forma independente, embora em conjunto com outros procedimentos técnicos 

de pesquisa. 

Apesar do levantamento bibliográfico ter sido realizado em caráter ex-

ploratório e sem documentação sistemática, recorreu-se a fontes de alta credibili-

dade, dentro dos limites de acesso a publicações científicas no âmbito da 

Universidade de São Paulo (periódicos, revistas, dissertações, livros). 

Os temas abordados no levantamento foram: 

 Aspectos didáticos na ciência dos materiais. 

 Visualização computacional: realidade virtual, visualização cientifica. 

 Arquitetura, desenvolvimento e engenharia de sistemas web 3D na 

nuvem. 
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2.4.1.3 Levantamento 

Na frente de levantamento, definiu-se o estado da arte dos softwares 

cristalográficos, base de partida para a proposta de funcionalidades inéditas. Por 

isso, decidiu-se adotar um levantamento mais rigoroso, por meio do procedimento 

de revisão sistemática, muito utilizado na área de engenharia de sistemas (Kit-

chenham e Charters, 2007). Como detalhado na seção 2.4.2.1.4.1, antes do le-

vantamento sistemático, foi realizado um levantamento prévio exploratório. A 

partir das definições expostas a seguir, é possível notar que, por meio do levan-

tamento sistemático, são incorporados à estratégia de pesquisa elementos típicos 

da postura positivista (seção 2.2). 

A revisão sistemática é um método de pesquisa voltado a adquirir e 

avaliar evidências sobre um tópico central, seguindo um procedimento definido 

por um protocolo (Biolchini et al., 2005). A revisão sistemática vai além da tradici-

onal, por revelar preocupações metodológicas mais profundas, documentando 

todo o processo e deixando-o transparente, de modo que os vieses possam ser 

detectados. A diferença principal jaz, portanto, no esforço adicional para planejar, 

estabelecer procedimentos, testar e documentar todo o processo (Kitchenham e 

Charters, 2007). 

No entanto, existem limitações na comparação de dados de estudos 

primários, devido a diferenças metodológicas entre os trabalhos e à dificuldade de 

obtenção dos dados originais. Esse fato reforça a complementaridade entre a 

pesquisa primária e a revisão sistemática na produção de conhecimento (Biolchini 

et al., 2005). O tipo e a qualidade dos estudos primários são fatores essenciais, 

pois definem o grau de confiança da informação. No caso da engenharia de sof-

tware, as especificidades da área dificultam a obtenção de evidências. São es-

cassos os estudos primários e existem poucos trabalhos voltados à avaliação 

tanto de novas soluções, como das existentes. As evidências obtidas são limita-

das, fragmentadas e carecem de um padrão (Biolchini et al., 2005). 

Kitchenham e Charters (2007), ao constatarem a falta de rigor nos traba-

lhos de pesquisadores da engenharia de software, desenvolveram diretrizes adap-

tadas aos problemas específicos da área, a partir das utilizadas em medicina. O 

processo de revisão sistemática segue, de maneira iterativa, as seguintes fases: 

 Formulação do problema: propõe-se uma questão central, seu es-

copo, os principais termos-chave, o que será observado, os resulta-
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dos esperados, as métricas, os grupos observados, as áreas de 

aplicação e os métodos estatísticos que serão aplicados nos dados 

coletados. 

 Coleta de estudos primários: a fim de levantar evidências relevan-

tes, definem-se métodos de busca e palavras-chave significativos, 

além de restrições (por exemplo, a linguagem do manuscrito). Cria-

se uma lista de referências, avaliada por especialistas. 

 Avaliação dos estudos: define-se quais fontes serão utilizadas a 

partir de critérios de seleção (por exemplo, o tipo de estudo). 

 Análise da informação: são definidos e aplicados procedimentos pa-

ra extrair e analisar (estatisticamente) os dados dos estudos primá-

rios e padronizar sua apresentação. 

 Apresentação: são escolhidos e apresentados os dados que serão 

inclusos no relatório final. 

 

Cada fase deve ter um planejamento, registrado no protocolo de revi-

são (Kitchenham e Charters, 2007), contemplando os pontos listados anterior-

mente. Idealmente, esse planejamento deve ser avaliado por especialistas ou por 

meio de testes em um conjunto de amostras (Biolchini et al., 2005). 

A execução da revisão inicia-se com a avaliação das capacidades e li-

mitações dos diversos mecanismos de busca cogitados (digitais ou físicos), se-

guida pela busca das palavras-chave em todas as bases de dados e aplicação 

dos procedimentos de seleção de estudos primários. A busca deve ser documen-

tada para explicitar sua abrangência e torná-la replicável (Pavlinic et al., 2001). 

Devem ser selecionados os estudos que forneçam evidência direta sobre o tópico 

de pesquisa e registrados os motivos de exclusão dos outros. As informações são 

extraídas dos estudos primários por meio de métodos de coleta, que documentam 

as fontes (título, autores, métodos, efeitos, limitações). Os resultados são reuni-

dos, submetidos à aplicação de métodos estatísticos, sua robustez é atestada por 

análise de sensitividade e, por fim, eles são plotados em tabelas e gráficos. Os 

comentários finais devem explicitar o número de estudos utilizados, os possíveis 

vieses (busca, seleção e extração de dados) que podem comprometer os resulta-

dos e a aplicabilidade dos resultados. 
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2.4.1.3.1 Protocolo de revisão 

O protocolo de revisão, detalhado a seguir, foi criado com base em Bi-

olchini et al. (2005) e Kitchenham e Charters (2007). A revisão foi feita em três 

iterações, devido à longa duração do projeto, visando tanto manter a atualidade 

dos dados como incorporar as considerações dos atores sociais envolvidos na 

pesquisa. Os únicos parâmetros afetados durante o período foram o controle e a 

população de referências. 

Cabe ressaltar que os softwares compreendidos no levantamento fo-

ram referenciados ao longo da tese por um código alfanumérico formado pela 

abreviação do nome do software e pelos últimos dois dígitos de seu ano de publi-

cação. As correspondências desses códigos podem ser consultadas no 

APÊNDICE A. 

 

2.4.1.3.1.1 Objetivos e escopo 

 Objetivo primário: identificar o estado da arte de softwares cristalo-

gráficos. 

 Questão primária: características específicas de softwares cristalo-

gráficos que abordem visualização de estruturas cristalinas. 

 Intervenção: características específicas. 

 Controle: não houve controle na primeira iteração. A segunda e ter-

ceira iterações usaram os resultados das anteriores e as considera-

ções dos atores sociais como controle. 

 População: principais softwares cristalográficos que abordem visua-

lização de estruturas cristalinas. Apesar da fonte de referências e 

dos critérios de busca se manterem iguais, a população se ampliou 

ao longo das três iterações. 

 Resultados: características desejáveis e lacunas dos sistemas exis-

tentes, no que diz respeito a suas aplicações didáticas. 

 Aplicação pretendida: especificação de um sistema de síntese e vi-

sualização de estruturas cristalinas, com enfoque didático. 

 

2.4.1.3.1.2 Estratégia de busca 

 Fontes cogitadas: base de dados eletrônicas indexadas – International 
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Union of Crystallography (IUCr) e Collaborative Computational Pro-

ject Number 14 (CCP 14). 

 Idioma dos softwares (interface): inglês, por essa ser a língua inter-

nacionalmente aceita para a redação de trabalhos científicos. Con-

sidera-se que trabalhos brasileiros de maior relevância serão 

encontrados em inglês. 

 Palavras-chave cogitadas: Visualization, Graphics, Virtual reality, 

Teaching, Modelling, Materials science. 

 Período: trabalhos publicados após 1980, cujo desenvolvimento 

ainda é mantido, devido a questões de atualidade, compatibilidade 

e relevância histórica. 

 

2.4.1.3.1.3 Critérios para seleção de softwares 

Critérios de inclusão: apenas relacionados à temática de visualização 

de estruturas cristalinas; apenas compatíveis com sistemas operacionais Linux, 

Mac OS X e Windows. 

Critérios de exclusão: anteriores a 1980; listados mas descontinuados 

por seus autores; obsoletos e/ou tecnologicamente incompatíveis; cujos autores 

não proveram uma cópia ou licença para testes. 

 

2.4.1.3.1.4 Processo de seleção de softwares 

Construir string de busca formada pela combinação dos sinônimos das 

palavras-chave identificadas. Essas strings serão testadas e submetidas às má-

quinas de busca relacionadas. A relevância de um trabalho será avaliada aplican-

do os critérios de inclusão listados acima, na leitura do título, do resumo e da 

introdução, conforme necessário. 

 

2.4.1.3.1.4.1 Pesquisa exploratória 

Na ausência de uma referência de controle, verificou-se por meio de 

pesquisa exploratória se as strings de busca retornavam os softwares cristalográ-

ficos publicados no Journal of Applied Crystalography, considerada uma publica-

ção relevante na área. Os softwares mais relevantes identificados foram: 

CMAK15, JMOL15, VEST14 e MERC15. 
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2.4.1.3.1.4.2 Strings de busca 

A busca do banco de dados da IUCr contém palavras-chave preconfi-

guradas, agrupadas em categorias. As palavras adotadas foram: “Visualization”, 

“Graphics”, “Virtual reality”, “Teaching”, “Modelling”, e “Materials science” (catego-

ria “categorias de aplicação”); “Linux”, “MacOs”, “MS Windows” ou “Web” (catego-

ria “sistemas operacionais”). Não havia filtragem por data no mecanismo de 

busca, mas recorreu-se ao campo intitulado “Entered”, que identifica a data de 

entrada de cada registro no banco de dados, para identificar os softwares publi-

cados entre 1980 e 2015. 

O banco de dados CCP14 ([s.d.]) possui uma quantidade bastante limi-

tada de softwares. Por essa razão, foram inclusos todos os registros na revisão. 

 

2.4.1.3.1.5 Extração e sumarização dos resultados 

Os softwares selecionados foram explorados pelo revisor e descritos e 

avaliados segundo um formulário unificado, elaborado especificamente para o 

presente trabalho. Por meio desse formulário, foram registradas informações bá-

sicas dos softwares (nome do software, autores, site do projeto, descrição na fon-

te – APÊNDICE A) e a avaliação dos softwares segundo uma série de parâmetros 

estabelecidos pelo pesquisador (APÊNDICE C). 

Tais parâmetros fundamentam-se nas considerações e expectativas 

dos atores sociais e nos objetivos deste trabalho. Após a primeira fase de intera-

ção com os atores sociais e a experiência da primeira avaliação, os parâmetros 

foram divididos em cinco grupos, ou questionários: tecnológico, de síntese, de 

visualização, de navegação e interatividade, e didático. Tais questionários e os 

parâmetros de avaliação que os compõem são descritos sumariamente a seguir 

(seção 2.4.2.1.5.1). As expectativas dos atores sociais relacionadas a cada um 

desses parâmetros, e que os originaram, são descritas no APÊNDICE B. 

Os softwares foram classificados de acordo com um procedimento de 

pontuação. Foi atribuída uma quantidade igual de pontos a cada parâmetro de 

avaliação, e a soma de pontos de cada software foi comparada à soma normali-

zada de todos os parâmetros, resultando em uma classificação. Além dessa clas-

sificação, os dados obtidos, em conjunto com as considerações dos atores 

sociais, serviram de base para definir uma especificação para o desenvolvimento 

da ferramenta. 
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A síntese dos dados foi feita em tabelas comparativas (APÊNDICE C) e 

gráficos do tipo bolha (bubble charts) interativos, utilizando a biblioteca D3 (Bos-

tock et al., 2011). A biblioteca D3 específica do projeto CrystalWalk está disponí-

vel on-line em Bardella et al. (2016a). Esse mecanismo busca facilitar a 

visualização do ranqueamento dos softwares e as diferenças entre eles, conside-

rando a avaliação realizada. 

 

2.4.1.3.1.5.1 Questionário de avaliação dos softwares 

 (1) Parâmetros do questionário tecnológico 

o (1.1) Nível de atividade 

 (1.1.1) Frequência de atualização 

o (1.2) Portabilidade da aplicação 

 (1.2.1) Portabilidade da aplicação 

 (1.2.2) Plataforma de desenvolvimento 

 (1.2.3) Sistemas operacionais compatíveis 

 (1.2.4) Requer instalação 

 (1.2.5) Multiplataforma 

o (1.3) Uso, distribuição e modificação 

 (1.3.1) Licença de uso, distribuição e modificação 

 (1.3.2) Modelo de desenvolvimento colaborativo 

o (1.4) Suporte a tecnologias de interface 

 (1.4.1) Dispositivos base (HID) 

 (1.4.2) Dispositivos avançados de interação 

 

 (2) Parâmetros do questionário de síntese 

o (2.1) Método de síntese 

o (2.2) Processo de síntese interativo 

o (2.3) Restrições ou limitações à síntese 

o (2.4) Seleção e edição interativas de átomos 

 

 (3) Parâmetros do questionário de visualização 

o (3.1) Representação 

 (3.1.1) Modelo de representação atômico molecular 

 (3.1.2) Modelo de representação da célula unitária 
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 (3.1.3) Planos de Miller 

 (3.1.4) Direções de Miller 

 (3.1.5) Artifícios de suporte 

(3.1.5.1) Células múltiplas 

(3.1.5.2) Cortes 

(3.1.5.3) Vetores do eixo da rede 

(3.1.5.4) Recursos auxiliares de rede 

o (3.2) Visualização 

 (3.2.1) Recursos de percepção visual 

 (3.2.2) Tipo de projeção 

 (3.2.3) Suporte estereográfico 

 (3.2.4) Modos de renderização 

 

 (4) Parâmetros do questionário de navegação e interatividade 

o (4.1) Interface de usuário 

o (4.2) Interação base 

o (4.3) Interação avançada 

 (4.3.1) Rotações automáticas 

 (4.3.2) Animações guiadas 

 (4.3.3) Transição de escala 

 (4.3.4) Gerenciamento dinâmico de oclusões 

 (4.3.5) Perspectiva/pontos de vista preconfigurados 

 

 (5) Parâmetros do questionário didático 

o (5.1) Conhecimentos requeridos do usuário 

o (5.2) Suporte a publicações 

 (5.2.1) Suporte à visualização/portabilidade externa 

 (5.2.2) Suporte à impressão 2D 

 (5.2.3) Suporte à impressão 3D 

 (5.2.4) Plataforma de publicação na internet 

o (5.3) Funcionalidades didáticas 

 (5.3.1) Suporte à narrativa didática 

 (5.3.2) Biblioteca de estruturas cristalográficas 

 (5.3.3) Construção e visualização incremental de estruturas 
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o (5.4) Suporte e documentação 

 (5.4.1) Suporte 

 (5.4.2) Documentação 

 

2.4.1.3.1.6 Condução da revisão 

O período de análise para cada iteração durou aproximadamente duas 

semanas. O primeiro período refere-se à fase exploratória deste trabalho (semes-

tre 1). O segundo período compreende as primeiras fases de desenvolvimento do 

software (semestre 6) e já inclui considerações dos atores sociais. O terceiro pe-

ríodo ocorreu na fase final do trabalho (semestre 10), incorporando tanto a expe-

riência obtida no desenvolvimento da ferramenta como a resultante da pesquisa-

ação. As únicas mudanças foram as que ocorreram na população das referências 

e as provenientes da contribuição dos atores sociais, de grande importância no 

contexto do projeto. Os resultados da revisão aqui expostos (APÊNDICE C) refe-

rem-se apenas ao último período. 

 

2.4.2 Desenvolvimento e implementação de software 

Durante as etapas preliminares do projeto, não houve nenhuma preo-

cupação metodológica formal com relação ao desenvolvimento do software, so-

bretudo em razão da natureza exploratória dessas etapas. Apenas 

posteriormente, conforme se estruturava o processo de desenvolvimento, em 

conjunto com a adição de novos recursos e novas tecnologias e com o aumento 

do número de atores sociais envolvidos, houve, de fato, uma preocupação em 

coordenar e melhorar o processo de gestão do desenvolvimento. Visando pre-

encher as lacunas então existentes, realizou-se um levantamento informal de 

métodos de desenvolvimento de software que se adaptariam aos propósitos 

desta pesquisa. 

Neste contexto, para escolher a metodologia de desenvolvimento de 

software a ser utilizada neste trabalho, priorizaram-se abordagens alinhadas com 

a complexidade inerente à pesquisa-ação – ou, como definido por Ogunnaike e 

Ray (1994), uma abordagem voltada a processos empíricos. No âmbito das en-

genharias, Schwaber e Beedle (2002) propõem que estes processos, por estarem 

em constante mudança, requerem ciclos de iteração e comunicação mais curtos e 

frequentes, encontrados naquilo que se convencionou chamar de metodologias 
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ágeis de desenvolvimento. Schwaber e Beedle (2002) destacam que, de maneira 

análoga ao ciclo base de ação-interação na pesquisa-ação, a abordagem empíri-

ca é ideal para o ambiente de desenvolvimento de software, pois ela propicia ma-

neiras de melhor inspecionar e corrigir tanto o produto como o processo em si. 

Além dos desafios de gerenciamento de recursos, como destacado pelos autores, 

na pesquisa-ação é constante a preocupação em melhorar a eficácia desse ciclo, 

principalmente quanto à comunicação, colaboração, produtividade e motivação do 

time do projeto (Collins, 1995). 

Desta forma, considerando principalmente a dinâmica da metodologia 

da pesquisa-ação, a limitação de recursos disponíveis e as recomendações da 

literatura (Collins, 1995; Avison et al., 1999; Baskerville, 1999; Devilliers, 2005; 

Wilson, 2000; Byrne, 2005; Avison et al., 2007), concluiu-se que metodologias 

ágeis de desenvolvimento seriam as mais adequadas aos objetivos do trabalho. 

Dentre as metodologias ágeis conhecidas, optou-se por aquela deno-

minada Scrum. Essa escolha se justificou pelos seguintes fatores: ampla docu-

mentação, vasta disponibilidade de literatura, suporte e ferramentas de apoio, 

além de experiência prévia do pesquisador. A metodologia também tem foco na 

obtenção rápida de resultados de alto valor, fator essencial quando os recursos 

de desenvolvimento são escassos, como é normalmente o caso de pesquisado-

res. Em outras palavras, quando as equipes são pequenas, o tempo disponível 

dos membros deve ser otimizado. Os detalhes históricos e técnicos da técnica do 

Scrum serão apresentados na seção 3.5.1.1. 

 

2.4.3 Análise dos resultados 

A partir da estratégia e da metodologia de pesquisa detalhadas nas se-

ções 2.4.1 e 2.4.2, elaborou-se um modelo de análise dos resultados buscando 

avaliar em que nível o software produzido diminuiu a dificuldade de criação e vi-

sualização de estruturas cristalinas e quanto contribuiu com a democratização do 

conhecimento no contexto deste projeto – ou seja, se os objetivos do trabalho fo-

ram atingidos segundo uma validação de viés construtivista (seção 2.2). Em uma 

pesquisa-ação, a avaliação final dos resultados, pelo viés da teoria crítica, deve 

verificar, com base nas impressões dos atores sociais, em que grau o problema 

social colocado foi atendido e o nível de empoderamento conquistado. Desta ma-

neira, como delineado na seção 2.4.1.1, essa avaliação foi dominada por análises 
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qualitativas baseadas na experiência dos atores sociais com as diversas versões 

incrementais do CrystalWalk, sendo muitas delas realizadas de maneira contínua, 

a cada ciclo de desenvolvimento, e outras aplicadas apenas à versão final do 

aplicativo. No entanto, alguns itens do problema, seguindo a listagem do 

APÊNDICE B, podem ser avaliados objetivamente segundo a postura pragmática. 

Foram utilizados diferentes procedimentos de avaliação geral, um para avaliação 

da implementação da instância do aplicativo e outros dois para avaliar separada-

mente os aspectos de síntese e visualização. 

Cabe frisar que as recomendações de Creswell (2002), comentadas ao 

longo da seção 2.3, foram aplicadas nestas avaliações para aprimorar o rigor da 

pesquisa qualitativa. A abordagem multilateral garantiu múltiplas fontes de dados 

para corroborar os resultados. A experimentação durante um longo período ga-

rantiu uma exposição suficiente com os participantes para garantir um entendi-

mento razoável das questões sendo estudadas, além de consistência da 

interpretação dos dados com a visão do grupo. Outra recomendação é detalhar as 

descrições para explicitar os parâmetros e os achados da pesquisa, o que foi feito 

tanto no levantamento e amadurecimento dos requerimentos como nas múltiplas 

e longas avaliações realizadas. Essas descrições podem ser encontradas no ca-

pítulo 4 e no APÊNDICE B. Membros selecionados entre os atores sociais, bem 

como revisores externos, atuaram como auditores dos procedimentos e resulta-

dos. Finalmente, é possível verificar em todas as avaliações uma postura autorre-

flexiva e ética, garantindo que tanto os pontos positivos como as limitações 

tenham sido devidamente apresentados e discutidos. 

Na sequência, serão detalhadas as avaliações contínuas, realizadas a 

cada nova versão do desenvolvimento do CrystalWalk, e as avaliações realizadas 

na versão corrente. 

 

2.4.3.1 Avaliação contínua 

A avaliação específica do processo de síntese de estruturas cristalinas 

ocorreu por meio de testes de construção de algumas estruturas clássicas seleci-

onadas (seção 4.5.3.1). A eficácia dos métodos de síntese propostos foi mensu-

rada a cada ciclo de desenvolvimento. A eficácia da última versão foi atestada por 

meio de uma comparação com os três melhores softwares segundo o quesito sín-

tese, avaliando a possibilidade e a dificuldade de se construirem as estruturas 
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propostas nos testes com base em dados obtidos em material didático comumen-

te utilizado no ensino das engenharias. 

Por meio da avaliação especifica dos aspectos de visualização de es-

truturas cristalinas, verificou-se como cada funcionalidade do CrystalWalk atende 

aos problemas didáticos identificados (seção 3.1.2). Ou seja, se essas funcionali-

dades permitem, e em que grau, o entendimento do conceito “rede + motivo = es-

trutura cristalina” e a identificação de contatos, distâncias atômicas e 

empilhamentos de planos (seção 4.5.3.2). Em suma, esses problemas podem ser 

reduzidos a explicitar a organização geométrica da célula unitária e do cristal. Os 

testes de visualização utilizaram-se das mesmas estruturas propostas nos testes 

de síntese e foram também aplicados a cada ciclo de desenvolvimento. 

A interface do aplicativo também foi avaliada ciclicamente, a cada nova 

versão do aplicativo. No caso das tarefas de síntese, a interface foi avaliada pela 

fluidez da sequência das atividades, ou seja, quão bem essas atividades estavam 

encadeadas, considerando a organização da interface gráfica. Nas tarefas de vi-

sualização, foi verificado se as opções de visualização estavam bem organizadas 

e encadeadas e se eram acessíveis e compreensíveis pelo usuário. Essa avalia-

ção, inspirada em pesquisas de experiência do usuário, ou user experience (UX), 

foi feita inteiramente com base nas impressões dos atores sociais, cujos depoi-

mentos foram registrados e dos quais alguns trechos serão apresentados. 

 

2.4.3.2 Avaliações da versão final 

O primeiro método de avaliação geral da versão final do CrystalWalk foi 

analisá-la segundo os mesmos critérios a que haviam sido submetidos os softwa-

res encontrados na frente de levantamento. Os resultados dessa avaliação podem 

ser conferidos na seção 4.5.2. Os softwares que atenderam a um número maior 

de itens da lista de critérios foram considerados os melhores – em outras pala-

vras, são os que melhor atendem aos problemas levantados junto aos atores so-

ciais envolvidos (para um detalhamento desses problemas, ver APÊNDICE D). 

Portanto, somaram-se pontos para cada item atendido pela solução e comparou-

se esse resultado com a soma total, considerada solução ideal. Julgou-se propício 

comparar com os melhores softwares existentes, considerando os três melhores 

em cada grupo de critérios, evitando vieses na avaliação. Nesse sentido, deve ser 

frisado que não foi adotada nenhuma ponderação dos itens, ou seja, a todos foi 
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atribuído o mesmo valor. A última instância pública do CrystalWalk também foi 

avaliada quanto à sua implementação. Buscou-se atestar o atendimento de uma 

parte das especificações técnicas da aplicação (avaliação cujos resultados se en-

contram na seção 4.5.1). 

O segundo método de análise geral da versão final do CrystalWalk foi 

mensurar, em caráter preliminar, o impacto das diversas possibilidades interativas 

propiciadas por recursos emergentes da área de realidade virtual selecionados, 

como estereoscopia e captura de movimento das mãos (seção 4.5.6). Nesta aná-

lise, o intuito foi verificar quais benefícios ou limitações os aspectos únicos desses 

recursos trouxeram à resolução dos diversos problemas identificados, quando 

comparados aos meios mais tradicionais, partindo do pressuposto de que uma 

interação mais próxima à experimentada no mundo real propicia resultados supe-

riores. Dessa forma, projetou-se e executou-se um experimento no qual o grau de 

imersão foi incrementado progressivamente e as reações dos usuários, observa-

das e analisadas. Maiores detalhes sobre essas tecnologias e os conceitos relaci-

onados a imersão são apresentados na seção 3.3.5.1. 

Finalmente, o quesito democratização foi avaliado separadamente (se-

ção 4.5.7), dada a sua relação com um aspecto essencial da pesquisa-ação, que 

é o empoderamento (ampliação da capacitação ou do poder; empowerment) do 

grupo social afetado pela ação. O empoderamento foi avaliado com base no in-

cremento oferecido, por meio da solução proposta, em termos de acesso ao co-

nhecimento e às ferramentas e funcionalidades essenciais para a melhoria do 

ensino. Seguindo a justificativa deste projeto, entende-se que qualquer facilitação 

conquistada nos processos de síntese e visualização e as possíveis melhorias de 

compreensão propiciadas pela ferramenta proposta também propiciam maior 

acesso ao conhecimento da área em questão. 

 

2.4.4 Sumário dos métodos e procedimentos 

Após determinadas a natureza, a forma, os objetivos e as técnicas per-

tinentes à metodologia de pesquisa empregada, foi estabelecido um plano com 

atividades detalhadas, conforme será apresentado no item 2.6. A FIG. 17 sumari-

za a estratégia de pesquisa adotada para este trabalho. 
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FIGURA 17 – Diagrama-síntese da estratégia de pesquisa (métodos e procedi-
mentos). Fonte: do autor. 
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2.5 Materiais 

Devido ao pioneirismo do projeto CrystalWalk, foi necessário utilizar 

equipamentos e materiais específicos, ao longo das diferentes etapas do projeto, 

para desenvolver e implementar suas funcionalidades. Esses equipamentos e ma-

teriais são listados a seguir: 

 Computadores pessoais: diversos computadores pessoais, em dife-

rentes configurações e plataformas, foram utilizados pelo pesquisa-

dor e pela equipe do projeto em diversos momentos da realização 

desta pesquisa. 

 Tabletop Lenovo Horizon 2 Full HD 27”: utilizado principalmente no 

teste de métodos de interação avançados, neste caso, no que diz 

respeito ao recurso de toque de tela multitoque e para simulação da 

apresentação de um pôster interativo. 

 Monitor/TV 3D 4K (3840 × 2160) LG 65” UF9500: utilizado em tes-

tes de funcionalidades de visualização em alta resolução e estere-

oscópicas. 

 Plataforma livre Oracle VirtualBox (Oracle, 2015): utilizada para vir-

tualização do parque de testes. Utilizou-se a plataforma para virtua-

lização local de 5 instâncias de sistemas operacionais diferentes 

(Windows XP, Windows 7, Linux Ubuntu 14, Linux CentOS 6 e Ma-

cOS Mavericks). Cada máquina virtual utilizou a mesma configura-

ção padrão (2 núcleos de processamento virtuais – vCPUs, 8 GB de 

memória, 100 GB de armazenamento) em 2 aplicações específicas: 

o Instalação, teste e análise dos softwares da revisão sistemáti-

ca, sendo as máquinas configuradas de acordo com os reque-

rimentos específicos de cada software. 

o Teste e controle de qualidade da aplicação CrystalWalk durante 

seus diversos estágios de desenvolvimento, realizados em nave-

gadores e plataformas distintas. A lista dos navegadores com que 

o CrystalWalk é compatível pode ser conferida na seção 4.5.1. 

 Plataforma livre de desenvolvimento Eclipse (Eclipse Foundation, 

[s.d.]): utilizada no desenvolvimento da aplicação-conceito e no de-

senvolvimento da aplicação WebGL. 
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 Plataforma livre de desenvolvimento Atom (Atom Editor, [s.d.]): utili-

zada no desenvolvimento da aplicação WebGL. 

 Vim (VimOnline Development, [s.d.]): utilizada no desenvolvimento 

da aplicação WebGL. 

 Aplicação livre Gimp (Gimp Team, 2015): utilizada na elaboração e 

desenvolvimento gráficos da interface. 

 Aplicação livre Inkscape (Inkscape Team, 2015): utilizada na elabo-

ração e desenvolvimento gráficos da interface. 

 Suíte de aplicações Microsoft Office (Microsoft Corporation, 2016), 

disponibilizada por meio do convênio acadêmico entre USP e Mi-

crosoft: utilizada na edição do texto e das planilhas da tese. 

 Impressoras 3D modelos uPrint SE (Stratasys) e Dream Builder 

(Dremel): utilizadas na confecção de modelos físicos a partir de 

modelos STL de estruturas cristalinas produzidas no CrystalWalk. 

 Oculus Rift DK2: utilizado no desenvolvimento e no teste de meca-

nismos de visualização avançados, neste caso, a estereoscopia. 

 Dispositivo de interface Leap Motion: utilizado desenvolvimento e no 

teste de métodos de interação avançados, neste caso, utilizando 

captura de movimentos da mão. 

 Dispositivo de interface Razer Hydra: utilizado no desenvolvimento 

e no teste de métodos de interação avançados, neste caso, utili-

zando captura de movimentos da mão. Dispositivo complementar 

ao Leap Motion, por possuir maior alcance de captura de movimen-

to e menor susceptibilidade a interferências. 

 Servidores e plataformas de computação em nuvem: uma descrição 

mais precisa de quais serviços e parâmetros de configuração foram 

utilizados na implementação do CrystalWalk, bem como uma breve 

introdução aos conceitos e justificativas pertinentes, são apresenta-

dos em detalhes no capítulo 4. 

o Amazon Web Services (diversas instâncias dos serviços Route 

53, EC2 e DBS): usado no processo de testes e desenvolvi-

mento e na implementação final da aplicação do projeto. 

o Heroku (diversos Dynos de diferentes servidores de aplica-
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ções): utilizados tanto no processo de testes e desenvolvimen-

to, como na implementação final da aplicação do projeto. 

o GitHub: Utilizaram-se diversas instâncias git do serviço de re-

positório de código. 

 Bases de dados de periódicos e trabalhos acadêmicos (Portal de 

Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní-

vel Superior – CAPES – e bases de dados como ScienceDirect, 

Scopus, IEEE Xplore e ACM): utilizadas para o levantamento biblio-

gráfico (seção 2.4.1.2) para formação do acervo bibliográfico da 

pesquisa. As bases foram acessadas on-line via portal Sibinet (Uni-

versidade de São Paulo, [s.d.]). 

 

2.6 Descrição e cronograma das atividades planejadas 

Para realizar os objetivos deste trabalho (seção 1.2), as atividades des-

te trabalho foram organizadas em algumas etapas. A seguir, são apresentadas 

uma lista dessas etapas e atividades, com descrições detalhadas (seção 2.6.1), e 

o cronograma de sua execução no decorrer do trabalho (seção 2.6.2). 

 

2.6.1 Descrição das atividades 

 

2.6.1.1 Fase 1 – Estudo e levantamento 

 Atividade 1.1 – Cumprimento dos créditos necessários em discipli-

nas obrigatórias e eletivas (semestres 1 a 8) 

o Cumprimento de créditos em disciplinas exigidos pelo progra-

ma de pós-graduação. Dentre as disciplinas eletivas, escolhe-

ram-se aquelas com ênfase nas áreas de ciência dos 

materiais, computação gráfica e educação, além de caracteri-

zação física e química de materiais. 

 

 Atividade 1.2 – Identificação dos objetivos específicos e escopo do 

trabalho (semestres 1 e 2) 

o Abordagem da temática do problema junto aos atores sociais 

participantes. Iniciou-se o processo de investigação dos requi-

sitos do software e dos objetivos específicos do trabalho. 
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 Atividade 1.3 – Detalhamento dos problemas e necessidades peda-

gógicas (semestres 1, 5 e 8) 

o Participação do pesquisador, como ouvinte e expositor, em au-

las de graduação e pós-graduação e coleta de feedback por 

meio de entrevistas desenvolvidas junto a estudantes, profes-

sores e pesquisadores da área. As disciplinas envolvidas fo-

ram: caracterização física e química de materiais (graduação e 

pós-graduação), metalurgia física (graduação) e ciência dos 

materiais (pós-graduação). 

 

 Atividade 1.4 – Levantamento bibliográfico dos temas pertinentes 

(semestres 1 a 4) 

o Levantamento bibliográfico das áreas específicas relacionadas 

ao projeto: ensino de estruturas cristalinas, visualização com-

putacional, desenvolvimento de software e tecnologias para 

desenvolvimento de aplicações interativas web. 

 

 Atividade 1.5 – Levantamento sistemático (semestres 1, 6 e 10) 

o Mapeamento do estado da arte dos softwares cristalográficos, 

em três diferentes fases do projeto, visando identificar funcio-

nalidades de construção, visualização e manipulação de estru-

turas cristalinas existentes sob a perspectiva das 

necessidades e problemas didáticos levantados pelos atores 

sociais participantes. Houve preocupação especial em desta-

car as lacunas existentes, que contribuíram para confirmar o 

ineditismo e o valor do trabalho. 

 

 Atividade 1.6 – Aprofundamento dos fundamentos cognitivos perti-

nentes (semestre 2) 

o Aprofundamento nos tópicos cognitivos a fim de obter conhe-

cimentos específicos para discutir os problemas didáticos iden-

tificados e embasar as possíveis soluções. 
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 Atividade 1.7 – Levantamento de tecnologias para a infraestrutura 

operacional (semestres 3 a 8) 

o Visitações a outros centros de visualização científica e realida-

de virtual e realização de pesquisas e entrevistas com centros 

de excelência e fabricantes de hardware e software. 

 

 Atividade 1.8 – Levantamento e escolha de tecnologias para o de-

senvolvimento da plataforma (semestres 3 e 7) 

o Análise e definição de plataformas de desenvolvimento dispo-

níveis no mercado capazes de atender aos requisitos defini-

dos, principalmente tecnologias gráficas e infraestrutura 

computacional. Além do estudo de casos da literatura, desen-

volveram-se programas-conceito específicos para o teste des-

tas plataformas. 

 

 Atividade 1.9 – Estudos e modelos de técnicas de desenvolvimento 

de software (semestres 1 a 9) 

o Atualização do know-how e do conhecimento necessário das 

técnicas de desenvolvimento utilizadas, principalmente meto-

dologias ágeis. 

 

2.6.1.2 Fase 2 – Desenvolvimento e aplicação 

 Atividade 2.1 – Construção de modelo e prototipação da implemen-

tação de infraestrutura operacional (semestres 3 e 6) 

o Construção de um protótipo da infraestrutura operacional obje-

tivando testar a aplicação das tecnologias otimizadas para o 

uso especificado. 

 

 Atividade 2.2 – Análise, integração e implementação de infraestrutu-

ra operacional (semestres 4, 5, 7 e 8) 

o Definição e consolidação da plataforma computacional, dos 

dispositivos de interação e exibição, além de bibliotecas e sof-

tware de apoio. 
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 Atividade 2.3 – Ciclo de análise, desenvolvimento e implementação 

de métodos e técnicas de síntese de modelos cristalográficos, visu-

alização e interação (semestres 4 a 10) 

o Validação das especificações técnicas de todos os requisitos 

funcionais, durante cada um dos sprints, em sincronia com os 

ciclos de pesquisa-ação, bem como a análise, construção e 

otimização dos modelos de dados de aplicação. Assim como 

recomendado pela metodologia Scrum, cada ciclo durou em 

média 4 semanas. 

 

 Atividade 2.4 – Ciclo de testes e avaliações (semestres 4 a 10) 

o Implementação de uma metodologia de avaliação específica 

a cada sprint, em sincronia com os ciclos de pesquisa-ação, 

em colaboração com os atores sociais. Por meio dessas ava-

liações, o código produzido foi corrigido e aprimorado e verifi-

cou-se se o atendimento aos requerimentos previamente 

especificados. 

 

2.6.1.3 Fase 3 – Análise dos resultados e apresentação 

 Atividade 3.1 – Análise comparativa (semestre 10) 

o Avaliação da última versão do CrystalWalk tendo como parâ-

metros os requisitos e as referências. 

 

 Atividade 3.2 – Testes comparativos de síntese e visualização (se-

mestre 10) 

o Síntese e visualização de estruturas cristalinas a partir de in-

formações disponíveis em livros didáticos e em outras obras de 

referência correlatas, usando a última versão do CrystalWalk e 

outros softwares analisados. Buscou-se comparar a dificuldade 

de criação das estruturas e a qualidade da visualização, tendo 

como parâmetros os problemas didáticos identificados. 

 

 Atividade 3.3 – Avaliação das possibilidades interativas (semestre 10) 
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o Teste, junto aos atores sociais, de tecnologias interativas 

emergentes, buscando abordar os possíveis benefícios e tam-

bém limitações, tendo como parâmetros os objetivos deste 

trabalho. 

 

 Atividade 3.4 – Sumarização dos resultados (semestre 10) 

o Avaliação integrada dos resultados tendo como parâmetros os 

objetivos do trabalho. 

 

 Atividade 3.5 – Redação de artigos científicos (semestre 10) 

o Redação de artigos científicos e participação em reuniões ci-

entíficas afeitas ao tema. 

 

2.6.1.4 Fase 4 – Requerimentos do programa de pós-graduação 

 Atividade 4.1 – Preparação e apresentação do exame de qualifica-

ção (semestre 5) 

o Preparação de apresentação eletrônica, relatório e exemplos. 

 

 Atividade 4.2 – Redação da tese (semestres 4 a 10) 

o Organização, escrita e revisão do texto; preparação de ima-

gens e vídeos; revisão e documentação de código para pu-

blicação. 

 

 Atividade 4.3 – Preparação e defesa da tese (semestres 9 e 10) 

o Revisão final da tese com auxílio de auditores externos e ato-

res sociais, criação de apresentações eletrônicas e documen-

tos de apoio, preparação de infraestrutura para demonstrações 

de exemplos. 

 

2.6.2 Cronograma de atividades 

Na FIG. 18, são apresentados o cronograma completo de atividades 

da pesquisa. 
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FIGURA 18 – Cronograma de atividades da pesquisa. Fonte: do autor. 

  



81 

 

 

 

3 ESTADO DA ARTE 

Neste capítulo, são apresentadas as informações obtidas por meio de 

levantamento bibliográfico a respeito de tópicos fundamentais para o desenvolvi-

mento do trabalho. Entre os tópicos contemplados, estão: ensino de ciência dos 

materiais; aspectos cognitivos do uso de mídias tridimensionais interativas; técni-

cas de computação gráfica, realidade virtual e visualização cientifica; metodologi-

as de desenvolvimento de software e de sistemas computacionais. Em seguida, 

ainda neste capítulo, são apresentados os resultados do levantamento sistemáti-

co do estado da arte de softwares cristalográficos. 

 

3.1 Problemas técnicos e conceituais no ensino de estruturas cristalinas 

Um cristal é costumeiramente definido como um sólido composto de 

átomos distribuídos espacialmente segundo um arranjoorganizado (padrão) e pe-

riódico (repetitivo). Salvo pequenas variações, é esta a essência do conceito de 

cristal encontrada em vários livros sobre ciência e engenharia de materiais ou cor-

relatos, desde os mais antigos até os mais recentes. Esta definição resume as 

colocações de diversos autores consultados (livros didáticos ou obras de referên-

cia correlatas): Barrett (1943), Kittel (1996 [1953]), van Vlack (1964, 1966), 

Schwarzenbach (1996 [1993]), Padilha (1997), Callister e Rethwisch (2007), Graef 

e McHenry (2007); Szwacki e Szwacka (2010); West (2014). 

Estudam-se estruturas cristalinas pois sabe-se que muitas proprieda-

des dos materiais delas dependem em maior ou menor grau. Um exemplo disso 

são as propriedades mecânicas de cristais cúbicos de face centrada (CFC) ou de 

corpo centrado (CCC), muito comuns entre os metais. Metais CFC, como o ouro, 

a prata, o cobre e o alumínio, são relativamente mais dúcteis que metais CCC, 

como o ferro (à temperatura ambiente), o nióbio, o tungstênio ou o molibdênio. A 

causa principal é a existência de direções e planos compactos na estrutura CFC, 

cujo cisalhamento requer menor tensão aplicada, o que facilita sobremaneira a 

deformação plástica. Entenda-se aqui planos compactos como aqueles de máxi-

ma densidade atômica, conforme designação costumeira encontrada em livros de 
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metalurgia física (Adda et al., 1987; Guy, 1962; Reed-Hill, 1982; Reed-Hill e 

Abbaschian, 1994). Já na estrutura CCC, tais planos não existem, porém, aqueles 

planos de maior densidade atômica e que possuem direções compactas são pre-

ferencialmente cisalhados. É oportuno observar que materiais policristalinos he-

xagonais compactos são relativamente frágeis, apesar de possuir planos 

compactos (planos basais), pois há outros fatores que determinam a ductilidade. 

Outro exemplo, muito abordado em livros didáticos, é o da alotropia do 

carbono. Esse elemento pode se apresentar na natureza de duas formas: grafite e 

diamante. As estruturas cristalinas destes materiais são completamente diversas 

(o diamante é cúbico e o grafite é hexagonal), fruto de ligações químicas diferen-

tes, o que confere, por exemplo, propriedades mecânicas muito distintas: o grafite 

é utilizado como lubrificante sólido e o diamante é o material natural de maior du-

reza conhecida. 

Um aspecto costumeiramente negligenciado na maioria dos livros didá-

ticos envolvendo ciência dos materiais é a relação entre as redes espaciais (ou de 

Bravais) e as estruturas cristalinas. O número de redes espaciais é 14, uma vez 

que não há mais que 14 possibilidades ou maneiras de pontos serem distintamen-

te arranjados no espaço tridimensional de forma que cada ponto tenha exatamen-

te a mesma vizinhança (Atkins e de Paula, 2014). Aliás, tal propriedade das redes 

espaciais – de qualquer rede de pontos, na verdade, pois o mesmo se verifica em 

uma, duas ou n dimensões – é também ignorada nesses mesmos livros. A multi-

plicidade de estruturas cristalinas frente ao reduzido número de redes espaciais 

por si só indica que ambas (rede e estrutura) não são a mesma coisa, ao contrário 

do que os livros didáticos podem fazer parecer ao omitir a diferença conceitual 

entre elas. O fato é que, na estrutura de qualquer cristal, os átomos estão dispos-

tos de tal modo que há um padrão fundamental que se repete ou é replicado em 

cada ponto da rede espacial pertinente a um cristal em particular, ou seja, é a re-

de espacial que define este esquema de repetição. Como bem observa Barrett 

(1943), "não raro o termo rede (do inglês ‘lattice’) é empregado indiscriminada-

mente como sinônimo de estrutura, o que se revela uma prática incorreta e passí-

vel de confusão". A mesma confusão poderá advir da omissão mencionada 

anteriormente. Tome-se, por exemplo, o que ocorre em Materials science and en-

gineering: An introduction (Callister e Rethwisch, 2007), talvez o livro mais difun-

dido sobre o assunto entre cursos de graduação e pós-graduação, onde sequer 
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as 14 redes espaciais são apresentadas. No capítulo intitulado "The structure of 

crystalline solids", o autor discorre sobre estruturas cristalinas mais comuns entre 

os metais e apresenta as células unitárias dos sete sistemas cristalinos. A certa 

altura, o autor assume equivocadamente que os pontos da rede coincidem com 

os átomos do cristal, o que só ocorrerá quando o motivo for formado por apenas 

um átomo, como será exemplificado adiante. Considera-se que este é um erro 

primário em uma publicação de tamanha relevância e que pode suscitar a cons-

trução de bases conceituais equivocadas. 

Prosseguindo com os conceitos de rede e estrutura, a correlação entre 

os dois pode ser simplificada pela seguinte “equação”: 

 

estrutura cristalina = rede + motivo (ou base)  

 

Será adotada aqui a designação “motivo” em vez de base. Motivo é 

tradução mais óbvia para o português dos termos motif, igualmente usado em 

francês (Adda et al., 1987) e em inglês (Buerger, 1956), e Motiv, do alemão 

(Ewald e Hermann, 1943). O termo “motivo” significa um tema recorrente ou um 

padrão repetitivo, portanto, é plenamente coerente com objeto em pauta. 

O motivo mencionado refere-se ao átomo ou conjunto de átomos, dis-

postos segundo um arranjo particular (o padrão fundamental citado anteriormen-

te), que será replicado em cada ponto da rede. Dessa forma, cada ponto da rede 

deve ser considerado como endereço de um único átomo ou de vários (perten-

centes ao motivo). Naqueles casos onde o motivo é constituído por um único 

átomo, a designação de rede e estrutura coincide. Este é certamente um aspecto 

gerador de confusão, sobretudo quando forem consideradas estruturas com mais 

do que um átomo no motivo. Para ilustrar esta problemática, bem como os concei-

tos apresentados, alguns exemplos são analisados a seguir. 

 

3.1.1 Exemplos 

Todos os exemplos desta seção foram ilustrados com imagens extraí-

das de obras de referência (livros didáticos ou outras obras correlatadas) ou pro-

duzidas manualmente, justamente para demonstrar as limitações das 

representações e dificultades do processo. 
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3.1.1.1 Exemplo 1 – Rede plana 

A estratégia normalmente utilizada para apresentar os conceitos de re-

de e estrutura é abordar o que ocorre em duas dimensões (plano), o que facilita a 

visualização e, consequentemente, a compreensão. A FIG. 19 ilustra esta estra-

tégia de forma bem simples. 

 

 

FIGURA 19 – Exemplificação de rede e motivo de estruturas planas. Fonte: Graef 
e McHenry (2007, p. 56) (adaptado). 

 

Conforme se observa na FIG. 19, as duas estruturas – uma com círcu-

los brancos e outra com círculos brancos e pretos – são descritas pela mesma 

rede de pontos, neste caso, uma rede quadrada. O que diferencia as duas estru-

turas é o motivo: na primeira estrutura, o motivo é um círculo branco, replicado em 

cada ponto da rede; na segunda, um círculo preto é adicionado ao motivo da pri-

meira. Em outras palavras, a multiplicidade de estruturas, que compartilham de-

terminada rede, origina-se da multiplicidade de motivos. Convém notar ainda 

alguns aspectos relevantes, pertinentes à FIG. 19, e particularmente importantes 

no presente trabalho: 

a) O círculo branco foi posicionado sobre os pontos da rede nos 

dois casos, o que é arbitrário. Os pontos da rede poderiam re-

cair sobre os círculos pretos e as estruturas finais seriam as 

mesmas. Os pontos da rede poderiam ainda não coincidir com 

nenhum dos dois círculos, e nada seria alterado. O importante 
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a ressaltar, então, é que a replicação do motivo a partir de sua 

translação deve seguir o mesmo padrão de translação verifi-

cado na rede de pontos (quanto à distância e direção das 

translações). 

b) O círculo preto que integra o motivo da segunda estrutura está 

abaixo do círculo branco, o que também é arbitrário, pois qual-

quer dupla de círculos branco e preto é válida. 

c) A vizinhança de um determinado círculo branco na primeira es-

trutura é idêntica a qualquer outro, compatível, portanto, com a 

vizinhança verificada em cada ponto da rede em questão. A ob-

viedade desta constatação resulta de que o motivo é formado 

por apenas um círculo, e é necessária para ressaltar o que ocor-

re na segunda estrutura. Nesta última, a vizinhança de cada cír-

culo branco é idêntica entre todos os círculos brancos, o mesmo 

acontecendo com a vizinhança de cada círculo preto. Entretanto, 

as vizinhanças dos dois círculos não são idênticas entre si. Isto 

pode ser facilmente constatado com a análise apenas dos pri-

meiros vizinhos, para simplificar. O número (4) e a distribuição 

espacial (norte, sul, leste e oeste) dos primeiros vizinhos de ca-

da círculo branco ou preto são idênticos, mas os primeiros vizi-

nhos dos círculos brancos são círculos pretos, e vice-versa. Em 

outras palavras, deve ser considerada a vizinhança da dupla de 

círculos do motivo, e não de cada círculo individualmente. 

d) Decorre da observação anterior que a segunda estrutura pode 

ser interpretada como formada por duas redes quadradas in-

terpenetradas de círculos brancos e pretos, o que pode ser no-

tado ao se reparar apenas nos círculos brancos ou pretos, 

separadamente. 

 

Uma consequência geral importante dessa análise da FIG. 19 é que 

cada integrante do motivo apresenta um padrão particular de distribuição espaci-

al, idêntico ao da rede espacial subjacente. Tal consequência não é ressaltada 

pela bibliografia consultada, mas é fundamental para a compreensão de cristais 

segundo o conceito “rede + motivo = estrutura cristalina”. 
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3.1.1.2 Exemplo 2 – A estrutura do CsCl 

A estrutura do cloreto de césio (CsCl), cuja célula unitária está ilustrada 

na FIG. 20, é a mais simples dentre aquelas formadas por um motivo constituído 

por apenas dois átomos. Cada átomo de cloro (Cl) possui oito átomos primeiros 

vizinhos, todos de césio (Cs), localizados nos vértices da célula cúbica. Já a pri-

meira vizinhança de cada átomo de césio é formada por oito átomos de cloro, 

também dispostos nos vértices de um cubo imaginário, caso fosse considerada 

uma célula unitária com um átomo de césio no centro (o que é perfeitamente pos-

sível, pois a célula unitária é arbitrária). O motivo, portanto, é formado por dois 

átomos, um de cloro e outro de césio, ambos distribuídos no espaço segundo 

uma rede cúbica simples, de modo que um deles fique na eventual origem de um 

sistema de coordenadas vetoriais – (0,0,0) – e, outro, na posição (½,½,½). 

 

 

FIGURA 20 – (a) Célula unitária da estrutura do cloreto de césio (CsCl), indicando 
o motivo; (b) figura ressaltando as duas redes cúbicas simples, de césio (Cs) e de 
cloro (Cl), interpenetradas. Fonte: Chen, ([2002]). 

 

No modelo de esferas rígidas do CsCl (FIG. 21), o átomo central, 

qualquer que seja ele, deve tocar os átomos dos vértices. Os oito átomos dos 

vértices só se tocarão entre si caso o raio do átomo central seja igual ou inferior 

ao raio do interstício central formado por eles, o que não ocorre no caso do 

CsCl. A rede espacial do CsCl é, portanto, cúbica simples, e não cúbica de cor-

po centrado, pois assim seria somente se os átomos dos vértices e do centro 

fossem todos do mesmo elemento químico, caso do ferro alfa e do nióbio, para 

citar apenas dois exemplos. 

O CsCl é protótipo estrutural, ou seja, sua estrutura é referência para 

denominar estruturas similares (“estrutura do tipo CsCl”). O mesmo ocorre com 
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outros protótipos, analisados a seguir. Fases de outros materiais cristalizam-se da 

mesma forma que o CsCl, como o latão beta (Cu-Zn) e as fases intermetálicas 

dos sistemas níquel-alumínio (NiAl) e titânio-ferro (TiFe). Não serão abordadas 

aqui outras nomenclaturas estruturais, embora bastante utilizadas, como a do 

Strukturbericht (Ewald e Hermann, 1943) e da notação de Pearson, pois nada 

acrescentariam à discussão conceitual empreendida neste trabalho. Importante 

salientar que muitos livros didáticos afeitos à ciência dos materiais apresentam a 

estrutura do CsCl mas não explicitam sua rede ou motivo. 

 

 

FIGURA 21 – Exemplos de representação da estrutura do CsCl extraídos de obras 
de referência (livros didáticos ou obras correlatas). Fonte: (a) West (2014); (b) Barrett 
(1943); (c) Callister e Rethwisch (2007); (d) Graef e McHenry (2007) (adaptado). 

 

3.1.1.3 Exemplo 3 – A estrutura do magnésio 

O magnésio é protótipo da estrutura denominada hexagonal compacta 

(HC) (FIG. 22a). Trata-se da rede hexagonal com motivo formado por dois átomos 

do mesmo elemento químico. 

 

 
FIGURA 22 – Estrutura hexagonal compacta (HC): (a) célula unitária; (b) célula 
unitária da rede espacial hexagonal; (c) célula unitária HC com indicação do moti-
vo estrutural. Fonte: (a) Callister e Rethwisch (2007); (b) Barret (1943); (c) Olan-
der (1976) (adaptado). 
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A estrutura HC é comumente apresentada nos livros didáticos, pois é 

uma das mais frequentes entre os metais, ao lado das estruturas cúbica de corpo 

centrado (CCC) e cúbica de face centrada (CFC). Também com relação a este 

exemplo, a maioria dos livros não relaciona esta estrutura com alguma rede de 

Bravais. Neste caso, a rede espacial óbvia é a hexagonal (FIG. 22b), cuja célula 

unitária é formada por pontos nos vértices do prisma hexagonal e no centro das 

bases (faces horinzontais). Salienta-se que não há quaisquer pontos de rede à 

meia-altura da célula, como poderia fazer crer a presença dos três átomos de 

magnésio à meia-altura na célula da estrutura (FIG. 22a). Na verdade, cada um 

dos três átomos compõe o motivo com um dos átomos do plano basal (FIG. 22c – 

as linhas tracejadas unem os dois átomos que integram cada um dos motivos in-

dicados). Cada átomo de magnésio do motivo forma uma sub-rede hexagonal 

(duas, portanto), que se interpenetram, de modo que os átomos à meia-altura se 

encaixam nos vales formados pelos átomos do plano basal. Os planos basais e o 

plano à meia-altura são idênticos e compactos e seu empilhamento ocorre na se-

quência ABAB... É desta alternância de planos que se originam os átomos do mo-

tivo, os quais podem ser deduzidos ou melhor entendidos a partir da análise de 

suas vizinhanças. Cada átomo dos planos basais do prisma hexagonal toca seis 

outros do mesmo plano, além de três no plano imediatamente acima e abaixo, 

totalizando doze átomos. 

Na FIG. 23a, que ilustra uma projeção do prisma hexagonal segundo a 

direção do eixo vertical, o átomo central do plano basal do prisma foi realçado, e 

os três primeiros vizinhos no plano à meia-altura foram coloridos de cinza. Qual-

quer átomo dos planos basais tem a mesma vizinhança do átomo realçado na 

FIG. 23a. Já na FIG. 23b, foi realçado um dos átomos do plano à meia-altura, e os 

três primeiros vizinhos no plano basal foram pintados de cinza. Também agora, 

qualquer átomo do plano à meia-altura tem a mesma vizinhança do átomo realça-

do na FIG. 23b. Entretanto, fica evidente que as vizinhanças de um átomo do pla-

no basal e de outro átomo do plano à meia-altura são diferentes, não em relação 

ao número de primeiros vizinhos (doze em ambos os casos), mas em relação à 

disposição dos átomos nos planos adjacentes. Dois átomos, portanto, formam o 

motivo da estrutura hexagonal compacta. 
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FIGURA 23 – Vista em planta da célula unitária da estrutura hexagonal compacta 
(a) vizinhança do átomo central do plano basal; (b) vizinhança de um dos átomos 
do plano à meia-altura. Fonte: Leal Neto (2016) (adaptado). 

 

3.1.1.4 Exemplo 4 – A estrutura do CaF2 

O fluoreto de cálcio – ou fluorita, como é mais conhecido – (CaF2), 

apresenta uma estrutura não tão simples como as anteriores, com três átomos no 

motivo estrutural. Neste caso, será oportuno ressaltar que há uma diferença entre 

o motivo adotado neste trabalho e aquele considerado em cristalografia. Tal dife-

rença será esclarecida mais adiante, após a análise da estrutura do CaF2, à luz do 

conceito de vizinhança, como anteriormente. 

Na estrutura da fluorita, ilustrada na FIG. 24a (Askeland, 1990), os 

átomos de cálcio estão arranjados de forma a ocupar posições equivalentes aos 

pontos da rede cúbica de face centrada. Os átomos de flúor estão distribuídos 

segundo um arranjo cúbico simples, como melhor ilustrado na FIG. 24b (Callister 

e Rethwisch, 2007). Entretanto, o arranjo cúbico simples dos átomos de flúor é 

apenas aparente, como será demonstrado a seguir. O motivo estrutural será elu-

cidado a partir da análise da vizinhança dos átomos de flúor e cálcio, com o auxí-

lio da visualização das células unitárias (FIG. 24). 
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FIGURA 24 – Células unitárias da fluorita: (a) com átomos de cálcio externos, nas 
faces e vértices da célula; (b) com átomos de cálcio internos. Fonte: (a) Askeland 
(1990); (b) Callister e Rethwisch (2007) (adaptado). 

 

Qualquer átomo de cálcio da fluorita possui oito primeiros vizinhos consti-

tuídos por átomos de flúor, como pode ser melhor percebido na FIG. 24b. Os átomos 

de cálcio (círculos pretos) estão no centro de um cubo formado pelos átomos de flú-

or. A FIG. 24b é bastante útil para a visualização da vizinhança dos átomos de cálcio, 

porém, o entendimento de que a distribuição de tais átomos obedece o padrão da 

rede cúbica de face centrada não é trivial neste caso, o que só ocorre com o auxílio 

da FIG. 24a. Nenhuma das figuras anteriores favorece a análise da vizinhança dos 

átomos de flúor, o que pode ocorrer com a FIG. 25, onde estão representados cubos 

de lado correspondente à metade do lado do cubo da célula unitária da FIG. 24a. 

 

 
FIGURA 25 – Ilustração das vizinhanças de cada um dos átomos de flúor do mo-
tivo da fluorita. Fonte: Leal Neto (2016) (adaptado). 

 

No centro do cubo da FIG. 25a, está o átomo de flúor, cujas ligações 

com os átomos de cálcio foram realçadas na FIG. 24a. O átomo de flúor da FIG. 

25b é o átomo que se encontra à direita do anterior. Nota-se claramente que os 

dois átomos possuem quatro átomos de cálcio como primeiros vizinhos, porém, 

com disposição distinta. Sob este ponto de vista (vizinhança), há então dois tipos 
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de átomos de flúor. Qualquer outro átomo de flúor da estrutura apresentará uma 

das duas vizinhanças ilustradas. Tal aspecto implica que os dois tipos de átomos 

de flúor compõem o motivo da estrutura da fluorita, conjuntamente com um átomo 

de cálcio. Cada um dos átomos do motivo (incluindo, claro, os de flúor) estão dis-

tribuídos segundo uma sub-rede cúbica de face centrada. A distribuição dos áto-

mos de flúor, portanto, não segue um padrão cúbico simples, como aparenta, mas 

é oriunda da interpenetração de duas redes cúbicas de face centrada (uma para 

cada tipo de átomo de flúor). A visualização destas duas redes não é trivial, mas 

será muito facilitada com o uso do software proposto, o CrystalWalk, conforme 

será visto na seção 4.5.3. Cabe ressaltar que a análise aqui exposta não foi en-

contrada em nenhuma das referências citadas na bibliografia. 

 

3.1.1.5 Considerações gerais sobre os exemplos apresentados 

Posto isso, pode-se agora discorrer sobre a aludida diferença entre o 

tipo de motivo considerado neste trabalho e o adotado em cristalografia. Esse 

conceito de motivo, tal como descrito por Graef e McHenry (2007), Hammond 

(2009) e Tilley (2006), pode ser chamado de completo ou “translacional”, visto 

que se trata daquele conjunto de átomos cuja simples translação entre pontos 

da rede é capaz de reproduzir os átomos de determinada estrutura cristalina. 

Tal motivo “translacional” não é o adotado em cristalografia. Os cristalógrafos 

enfatizam as operações de simetria pertinentes a cada estrutura cristalina, de 

forma que adotam um motivo assimétrico, posto que é formado por um número 

mínimo de átomos, a partir do qual as operações de simetria pontual geram 

outros átomos do motivo “translacional” adotado neste trabalho. No exemplo da 

fluorita, o motivo cristalográfico contém um átomo de cálcio e apenas um áto-

mo de flúor, pois o outro é gerado por uma operação de simetria. Considera-

se, portanto, que a adoção do motivo cristalográfico não é apropriada ao con-

texto didático, pois a teoria de grupos espaciais é muito complexa para fases 

introdutórias de aprendizado do tema, com grande potencial de provocar con-

fusões entre estudantes, mesmo em nível de pós-graduação. 

 

3.1.2 Problemas na representação de estruturas cristalinas em obras de referência 

Com o objetivo de superar limitações inerentes à representação bidi-

mensional, livros didáticos e outras obras de referência valem-se de diversos recur-
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sos gráficos para compensar a falta de estímulos propiciados pela experimentação 

e interação natural e tridimensional com objetos reais. Neste item, a partir de uma 

análise da abordagem de visualização adotada por autores clássicos, foram compi-

lados os problemas de visualização encontrados, para, então, avaliar a eficácia das 

soluções propostas nas obras de referência e definir o que seriam boas práticas 

que possam ser incorporadas à especificação proposta para o CrystalWalk. Para tal 

fim, foram consultados: van Vlack (1966), Callister e Rethwisch (2007), Barrett 

(1943), Kittel (1996), Graef e McHenry (2007), West (2014) e Padilha (1997). 

Em suma, os principais problemas encontrados foram: 

 oclusão devido a pontos de vista fixo; 

 posição ambígua de elementos, na ausência do senso de profundidade; 

 imprecisão na profundidade dos elementos, na ausência da tridi-

mensionalidade; 

 deformação de forma e tamanho quando do uso de perspectivas 

técnicas, que alteram o senso de proporção; 

 dificuldades de distinção (classificação e agrupamento) entre elemen-

tos ou grupos, quando da utilização de representações abstratas. 

 

Esses problemas, bem como as soluções adotadas pelos livros anali-

sados, serão detalhados nas seções 3.1.2.1 a 3.1.2.5. 

 

3.1.2.1 Oclusão 

A oclusão ocorre quando um objeto impede a visão de outros. Seja da-

da uma estrutura cristalina, haverá, na representação de sua célula unitária, sob 

qualquer ponto de vista, um certo grau de oclusão. No entanto, na representação 

de seu cristal, haverá um grau de oclusão ainda maior. A primeira medida comu-

mente adotada é reduzir natural ou propositalmente elementos à frente ou ao fun-

do. A perspectiva cônica é uma maneira natural, mas raramente usada pelas 

referências, sendo Kittel (1996) uma das exceções (FIG. 26b). Essa perspectiva, 

geralmente, auxilia a detectar átomos mais ao fundo mesmo em situações de con-

fusão visual. Já a redução proposital dos átomos é uma solução mais comum, na 

maioria dos casos realizada por meio da representação “balls and sticks” (“bolas e 

palitos”) (FIG. 26a) ou com o uso de vistas ortogonais e cores diferenciadas para 
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cada plano de empacotamento, diminuindo propositadamente o tamanho dos 

átomos a cada novo plano representado (FIG. 26b). 

 

 

FIGURA 26 – Recursos para lidar com oclusão: (a) modelo “balls and sticks”; (b) 
perspectiva cônica; (c) diminuição do tamanho dos átomos. Fonte: (a) Callister e 
Rethwisch (2007); (b) Kittel (1996); (c) Padilha (1997) (adaptado). 

 

Outra solução para a oclusão é a adoção de simbolismo gráfico como li-

nhas contínuas ou pontilhadas. Autores como Barrett (1943) demonstram sensibili-

dade no uso de linhas continuas (FIG. 27a), mas outros usam-nas em situações 

inadequadas, causando poluição do desenho e confusão (FIG. 27b). Um uso corren-

te e considerado adequado é indicar átomos oclusos ao fundo com contorno em linha 

pontilhada (FIG. 27c). Uma solução análoga é o uso da transparência aliada à cor. 

Como exemplo, Callister e Rethwisch (2007) recorreram a essa solução para de-

monstrar planos de empacotamento mantendo o tamanho dos átomos (FIG. 27d). 

 

 
FIGURA 27 – Uso de simbolismo gráfico para lidar com oclusão: (a) linhas pontilha-
das auxiliares; (b-c) linhas pontilhadas para objetos em profundidade; (d) transparên-
cia. Fonte: (a) Barrett (1943); (b) Padilha (1997); (c-d) Callister e Rethwisch (2007). 
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Cortes também solucionam a oclusão, sendo tradicionalmente execu-

tados nos limites da célula unitária (FIG. 28a) e, eventualmente, em determinados 

planos em vista ortogonal, para evidenciar contatos atômicos (FIG. 28b). 

 

 
FIGURA 28 – Uso de corte para lidar com oclusão: (a) parte interna da célula unitá-
ria; (b) corte em plano compacto. Fonte: Callister e Rethwisch (2007) (adaptado). 

 

3.1.2.2 Posição relativa 

A verificação da posição relativa entre dois objetos depende de condi-

ções de visualização favoráveis e de pontos ou estruturas de referência para 

confirmar a angulação e a distância. A oclusão pode impedir um posicionamento 

ideal e determinados pontos de vista e tipos de perspectiva podem prejudicar a 

correta percepção. 

Diversas soluções são propostas nesta frente, devido à necessidade 

primária de explicitar a estrutura geométrica. A solução mais recorrente é oferecer 

referências simbólicas com linhas contínuas ou pontilhadas. O desenho de geo-

metria da célula unitária muitas vezes confunde, pois linhas contínuas atropelam 

os átomos, perdendo o senso de profundidade (FIG. 27b). Divisões adicionais da 

célula unitária são usadas para explicitar posições de outros átomos mais internos 

(FIG. 29a), solução cuja eficácia depende da complexidade da estrutura (FIG. 4b, 

seção 1.1). Linhas diagonais pontilhadas podem indicar átomos fora dos vértices 

– a exemplo da estrutura do CsCl (FIG. 27a) –, solução efetiva, pois usa apenas 

dois pontos como referência, facilitando traçar uma linha. Linhas avulsas podem 

também ser usadas para situar átomos mais internos, o que geralmente confunde, 

mas também para indicar conexões fora da célula unitária, tal como feito por van 

Vlack (1966), o que pode auxiliar a determinar a posição aproximada do átomo 

dentro da célula (FIG. 29b). Além de linhas, planos também podem ser referência 
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de alinhamento, artifício mais eficaz quando combinado a cor e transparência e 

quando seus vértices se encontram nos centros de átomos (FIG. 29c). Apesar de 

ser incomum, referências auxiliares como eixos xyz ou abc, com marcações, auxi-

liam a identificar alinhamentos e proporções em perspectivas. Quando linhas e 

grids são adotados, a indicação de ângulos e dimensões repetitivas explicita pon-

tos de maior relevância. 

 

 
FIGURA 29 – Uso de referências geométricas para ilustrar posição relativa de 
átomos: (a) subdivisões da célula unitária; (b) linhas parciais; (c) planos. Fonte: 
(a) Barrett (1943); (b) van Vlack (1966); (c) Callister e Rethwisch (2007). 

 

Vistas ortogonais auxiliares são muito usadas para situar precisamente 

os átomos nos eixos x, y e z, indicando eventualmente, a exemplo de Barrett 

(1943), medidas numéricas auxiliares (FIG. 30a). Também é possível indicar ân-

gulos e distâncias ortogonais para átomos em planos diferentes, tal como exem-

plificado em Padilha (1997) para planos de empacotamento (FIG. 26c). West 

(2014) usa diversas vistas simultaneamente para explicitar os planos (FIG. 30b). 

 

 
FIGURA 30 – Recursos para ilustrar posição relativa de átomos: (a) medidas nu-
méricas; (b) projeções; (c) guias de alinhamento. Fonte: (a) Barrett (1943); (b) 
West (2014); (c) van Vlack (1966). 

 

Partindo do mesmo princípio das vistas ortogonais, cortes em um ou 

mais planos ou o alinhamento de eixos de perspectiva (como na perspectiva cava-
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leira) com determinados planos (FIG. 30b, inferior, a esquerda), permitem precisar 

a posição relativa entre átomos e também, em especial, os pontos de contato. 

A FIG. 28b demonstra o uso de repetição de elementos ou agrupamentos 

em 3D para explicitar empilhamentos, utilizando opcionalmente cores para diferen-

ciar os planos de empacotamento. Por fim, van Vlack (1966) usa vistas explodidas 

dos planos de empacotamento com guias de alinhamento auxiliares (FIG. 30c). 

 

3.1.2.3 Senso de profundidade 

O senso de profundidade é dado por um conjunto de estímulos, como a 

visão estereoscópica, o sombreamento e referências a outros objetos. Existem 

diversas técnicas de produção de imagens bidimensionais para que elas repli-

quem tais estímulos. Uma solução prática é o uso de fotografias de maquetes físi-

cas, proporcionando sombreamento e perspectivas naturais. Também são 

técnicas muito comuns nas referências o uso de padrões gráficos (hachuras) ou 

de desenhos com sombreamento artístico (FIG. 27b, 30a). 

 

 
FIGURA 31 – Recursos para prover senso de profundidade: (a) sombreamento; 
(b) linhas pontilhadas. Fonte: van Vlack (1966). 

 

Simbolismos como linhas de fundo pontilhadas podem ser eficientes, 

mas causam poluição visual e confusão quando empregados em situações inade-

quadas (FIG. 31b). Recurso similar é a transparência, adotada em referências 

mais atuais e, normalmente, aliada a cor, permitindo distinguir os objetos e os ní-

veis de profundidade. 

Outro recurso é a perspectiva cônica, embora raramente usada em 

ilustrações. Um exemplo (FIG. 26a) extraído de Kittel (1996) demonstra que a de-

tecção de átomos mais ao fundo é mais intuitiva, mesmo em situações de oclusão 

e confusão visual. 
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3.1.2.4 Forma e tamanho relativo 

É necessário representar com precisão a forma e tamanho das células 

unitárias, assim como indicar proporções entre os átomos, especialmente em 

perspectivas. 

A forma pode ser indicada por técnicas de sombreamento, muito utili-

zadas para representar a forma esférica de átomos – em alguns casos, unidas à 

indicação numérica do raio e ao destaque dos pontos centrais, seja em transpa-

rência, seja em corte. Cortes nos limites da célula unitária são extremamente co-

muns e úteis para confirmar forma e proporções (FIG. 28b). 

 

3.1.2.5 Agrupamento e classificação 

A correta distinção entre elementos ou o destaque dos mais relevantes 

depende de um adequado tratamento das representações. Os itens destacados 

pelos autores são elementos químicos, planos, direções cristalinas e células uni-

tárias, além de empilhamentos de grupos atômicos. 

Átomos são diferenciados com cores, diferença de raio, indicação tex-

tual, legenda ou mesmo por meio de símbolos (FIG. 32a). Células unitárias são 

normalmente representadas por cubos compostos por linhas ou faces coloridas 

transparentes. Planos são destacados por hachuras (linhas direcionais) ou cores 

transparentes. 

No caso de distinção de planos compactos e explicitação de empilha-

mentos, são usados cortes no cristal ou alinhamento da perspectiva com determi-

nados planos (FIG. 30b; 32b), repetição de planos paralelos em 2D ou 3D, 

usando cores diferenciadas para cada plano (FIG. 28b), variação do raio atômico 

ou transparência em vistas ortogonais (FIG. 26c; 27d). 

 

 
FIGURA 32 – Recursos para distinção e classificação de elementos: (a) indica-
ção textual; (b) planos. Fonte: (a) West (2014); (b) Callister e Rethwisch (2007) 
(adaptado). 
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3.1.3 Técnicas usuais e boas práticas 

Por meio da análise empreendida na seção 3.1.2, entendeu-se que 

Barrett (1943) foi o autor cujas representações mais se destacaram entre os ca-

sos analisados. Apesar de ser uma das obras mais antigas do conjunto analisado, 

suas representações demonstram clareza, equilíbrio e elegância, possivelmente 

decorrente de sua experiência didática e de seu domínio de geometria e desenho 

técnico. Dentre as referências mais recentes, West (2014) utiliza técnicas con-

temporâneas de maneira mais criativa, manipulando parâmetros da perspectiva e 

características visuais dos elementos, além de incluir informações textuais adicio-

nais de maneira equilibrada. Pode-se dizer que West (2014) pôde usufruir das 

boas práticas e da experiência dos autores anteriores, além de todas as tecnolo-

gias de computação gráfica contemporâneas. 

Foi possível identificar algumas técnicas que permitem contornar, com 

razoável eficiência e/ou de maneira mais intuitiva, mais que um dos problemas 

identificados. O raro uso de perspectiva cônica nas referências é inusitado, pois 

se trata da forma como o ser humano enxerga o mundo. Todavia, quando as refe-

rências mais antigas surgiram, era um tipo de representação difícil, custoso e 

pouco acessível. A combinação da perspectiva cônica com técnicas de sombrea-

mento gera representações intuitivas que se valem do capital sensorial visual hu-

mano (FIG. 33). Além disso, se combinada com visão estereoscópica, essa forma 

de representação atinge um nível de fidelidade muito próximo à experiência com 

modelos físicos. 

 

 

FIGURA 33 – Exemplo do uso de perspectiva cônica com sombreamento. Fonte: 
Kittel (1996). 
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O simbolismo gráfico é tradicional na geometria descritiva e muito efici-

ente para criar estruturas espaciais auxiliares, tais como a representação da célu-

la unitária, eixos, subdivisões e grids espaciais, além de linhas ou planos 

contrastantes alinhados com centros de átomos ou referências na célula unitária 

ou no cristal. Cores, símbolos, legendas, ícones, linhas e vértices são eficientes 

para destacar ou agrupar objetos (elementos atômicos, grupos de átomos) ou 

atributos relevantes de objetos, tais como os centros atômicos, magnitude dos 

raios e pontos de contato. Artifícios graficamente mais avançados como transpa-

rência, se bem combinados com os outros supracitados, permitem uma explora-

ção muito rica e precisa de estruturas cristalinas. 

Cortes e vistas ortogonais, artifícios igualmente herdados do desenho 

técnico, são amplamente utilizados, pois permitem filtrar informação visual e atin-

gir regiões internas dos modelos, usufruindo dos alinhamentos proporcionados 

pelas diversas referências espaciais presentes em uma estrutura cristalina, tais 

como suas faces, arestas e vértices, além dos planos e direções cristalinas. Outro 

artifício relacionado e raramente utilizado – apesar de seu amplo emprego nas 

engenharias – são as vistas explodidas. A separação sistemática e estruturada 

dos elementos permite remover a oclusão, mantendo o ordenamento e posição 

relativa. A alteração do tamanho dos átomos é mais utilizada e permite diminuir a 

oclusão sem alterar a posição dos elementos. 

Por fim, a repetição de elementos tais como motivos (multiplicados na 

rede cristalina) e células unitárias (compondo cristais) ou o empilhamento de di-

versos planos compactos proporcionam uma visão das estruturas cristalinas em 

múltiplas escalas e, possivelmente, uma compreensão espacial superior. 

 

3.2 Benefícios do uso de mídias digitais tridimensionais interativas no ensino 

O mero uso de tecnologia não garante melhorias no aprendizado ou 

nas técnicas de ensino (Kelly, 2001). Estudos indicam que a estratégia pedagógi-

ca é mais relevante para a efetividade do aprendizado que as mídias e meios uti-

lizados (Clark e Feldon, 2005; Bernard et al., 2004). 

Segundo Shepard (2003), as mídias educacionais bem projetadas po-

dem trazer benefícios diversos. Entre eles, o desenvolvimento de habilidades co-

mo resolução de problemas, decisão, pensamento de alto nível, entendimento 

sistêmico, autonomia e foco. Além disso, tais mídias podem favorecer o controle 
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sobre o encadeamento e sequenciamento de informações, o acesso a informa-

ções auxiliares e de apoio, a diversidade de pontos de vista, a participação ativa e 

a aplicação de conhecimentos em tarefas contextualizadas. 

Assim, a criação de novas ferramentas baseadas em tecnologias inte-

rativas requer o suporte de princípios e abordagens didáticas eficientes, fundadas 

nas teorias de aprendizagem, visando aumentar o potencial de aprendizado. Esse 

conhecimento informará os métodos de apresentação e manipulação dos mode-

los criados. A literatura sobre a utilização de meios visuais no ensino é vasta, e 

este tópico 3.2 será dedicado a discutir o potencial dessas tecnologias, especial-

mente de modelos tridimensionais interativos. 

 

3.2.1 A importância da estratégia pedagógica para o aprendizado 

A psicologia cognitiva buscou evidências da aprendizagem nas altera-

ções que ocorrem no comportamento das pessoas, como resultado da experiência 

vivenciada pelo aprendiz (Lefrançois, 2008). A psicologia cognitiva tem interesse 

nos processos mentais superiores, ou seja, processos que envolvem percepção e 

reconhecimento, resolução de problemas e tomada de decisões, planejamento e 

raciocínio, memória, aprendizado, compreensão, leitura, fala e audição e proces-

samento de informações (Preece, 2005; Ferraz e Belhot, 2010, 2007). 

O cognitivismo se ocupa de entender como o indivíduo conhece (cog-

nição), como se constrói sua estrutura cognitiva (metacognitiva) e como os even-

tos e objetos do universo são interpretados pelo aprendiz, atribuindo significados, 

armazenando, modificando e compreendendo a informação. Essa vertente tam-

bém é conhecida na literatura como construtivismo, termo derivado de um de 

seus princípios básicos: o entendimento de que o conhecimento se dá por cons-

trução (Moreira, 1999). Segundo essa visão, o processo de aprendizagem consis-

te em incrementar, combinar e rearranjar coleções de mapas cognitivos, muitos 

deles sobrepostos ou interconectados em uma complexa rede de associações 

(Unesco, 2002). 

No entanto, o sistema educacional predominante vigente é orientado a 

categorizar o conhecimento e a analisar recortes dele, ao invés de abordar o co-

nhecimento de forma integrada (Bruer, 1993). Bronowski (1990) afirma que, na 

perspectiva construtivista, a realização de conexões mentais é um ato criativo e 

consciente. O “ato de unificação” postula que as conexões podem até ser explici-
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tadas, mas só pode ser consumada pelo estudante. No entanto, Bransford et al. 

(2000) sugerem que esse ato de integração só pode ser realizado na ausência de 

barreiras ao aprendizado, ou seja, o desenvolvimento de redes de conhecimento 

requer que o estudante esteja motivado e aprenda sobre um tópico de maneira 

que se demonstre relevante e importante a ele. À luz dessas afirmações, é alar-

mante a colocação de Torraca (2009), que afirma ser comum que estudantes de 

engenharia e arquitetura tenham pouco interesse em ciência dos materiais. A fim 

de reverter problemas como este, estudos indicam que o interesse pode ser esti-

mulado em contextos de alta interatividade, como é o caso de aplicações de reali-

dade virtual (Byrne, 1996). 

O aprendizado também pode ser otimizado quando o estudante desen-

volve estratégias metacognitivas, expondo conhecimentos anteriores e criando 

oportunidades de corrigir erros e de verificar onde se inserem os novos conceitos 

(Bransford et al., 2000). O estudante autorregulado tem consciência sobre seu 

conhecimento de um assunto, sendo a autorregulação crucial em todas as fases 

do aprendizado, com o potencial de aumentar substancialmente o significado e 

valor do aprendizado (Schoenfeld, 1987). Nessa perspectiva, Hsiao (1999) indica 

que as tecnologias digitais podem ser utilizadas para expor o conhecimento dos 

estudantes, favorecendo o desenvolvimento das habilidades metacognitivas e 

formando estudantes reflexivos e autorregulados. Nesta linha, o estudante tam-

bém pode se tornar consciente da maneira como apreende os conteúdos, pois a 

forma ótima de aquisição do conhecimento é muito individual. Alguns aprendem 

melhor visualmente, outros, verbalmente, outros ainda, por meio de exploração e 

dedução. Assim, as técnicas de visualização podem ser usadas no processo de 

ensino-aprendizagem para adaptá-lo a diferentes formas de aquisição de conhe-

cimento, favorecendo o desenvolvimento cognitivo em diferentes níveis de apren-

dizagem (Nunes, 2014). 

Segundo Gobert (2000), existem três tipos de modelos pertinentes ao 

processo de aprendizagem. Modelos mentais são representações individuais 

usadas para raciocinar sobre problemas e eventos. Modelos expressos são aque-

les externalizados por meio da fala, escrita e desenhos, sendo que, quando são 

negociados e aceitos por um determinado grupo, são denominados modelos con-

ceituais. Já modelos de ensino são aqueles desenvolvidos e usados por educado-

res para promover o entendimento de um certo sistema. Diversos modelos de 



102 

ensino podem se referir a um mesmo tópico, e as diferenças decorrem da ênfase 

em um determinado aspecto. 

O construtivismo postula que os indivíduos constroem seu conhecimen-

to de maneira a dar sentido ao mundo onde vivem, assim, o modelo mental deve 

se mostrar funcional ao individuo que o constrói. Essa postura filosófica ajuda a 

explicar a costumeira disparidade entre o modelo mental do estudante e os mode-

los conceituais ensinados em sala de aula (Kelly, 2001). 

Ajustes no processo de ensino dependem do diagnóstico e mensura-

ção das disparidades entre os modelos mentais individuais e os modelos de ensi-

no. A Taxonomia de Bloom (Bloom et al., 1956) é um dispositivo que foi criado 

para apoiar a classificação dos objetivos educacionais, tendo sido amplamente 

utilizada na área educacional, por ser adaptável a todos os domínios de conheci-

mento (Ferraz e Belhot, 2010). A taxonomia estrutura a aquisição de conhecimen-

to em seis níveis de complexidade – conhecimento, compreensão, aplicação, 

análise, síntese e avaliação – criando uma hierarquia de competências cognitivas 

e relacionando a aquisição de conhecimento à mudança de comportamento do 

aprendiz. Posteriormente, tornou-se mais flexível, admitindo que nem todos os 

níveis ocorrem em todos os casos e que raramente ocorrem na sequência defini-

da. De acordo com a revisão dessa taxonomia realizada por Anderson et al. 

(2001), existem ações relacionadas a cada categoria do domínio cognitivo, con-

forme sintetizado na FIG. 36. A Taxonomia de Bloom oferece, portanto, uma 

abordagem prática para identificar e mensurar o aprendizado. 

 

 

FIGURA 34 – Categorias do domínio cognitivo e ações a elas relacionadas con-
forme Anderson et al. (2001) em revisão à Taxonomia de Bloom. 
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Em suma, as estratégias didáticas devem reduzir barreiras ao aprendi-

zado, expor concepções errôneas ou preconceituosas, empolgar o estudante e 

estimular o desejo de aprender, demonstrar a utilidade da informação em contex-

tos reais de aplicação, identificar o estilo de aprendizagem individual e transmitir 

informação de forma facilitada. Refletir sobre o processo de produção do conhe-

cimento e sobre o processo de aprendizado permite identificar os mecanismos 

ótimos de aprendizagem individuais e facilita a integração do conhecimento. Sis-

temas didáticos modernos adaptativos podem identificar tanto os estilos de 

aprendizagem individuais como disparidades entre os modelos mentais e os mo-

delos de ensino. 

 

3.2.2 Benefícios de modelos tridimensionais 

Modelos tridimensionais podem ser considerados, segundo a classifi-

cação de Harrison e Treagust (2000), modelos analógicos. Tais modelos preten-

dem reproduzir diretamente um ou mais atributos do objeto a ser estudado, 

refletindo correspondências (objeto real ↔ modelo) para o conjunto de atributos 

que se pretende reproduzir e elucidar. Seguindo essa definição e tendo como ba-

se tecnologias atuais de computação gráfica, modelos 3D podem tanto reproduzir 

algumas características da realidade, de maneira abstrata, como reproduzir todas 

as características esperadas, seguindo uma abordagem hiper-realista. 

Tori (2010) afirma que há uma série de vantagens cognitivas em se uti-

lizarem interfaces tridimensionais como meio de navegação em aplicações edu-

cacionais. Tais vantagens estão relacionadas principalmente com a familiaridade 

e naturalidade do domínio – o cérebro processa naturalmente modelos tridimensi-

onais para interpretar o meio ambiente, mesmo que a complexidade visual e o 

volume de dados sejam enormes. 

Devido a essa familiaridade, modelos tridimensionais são fáceis de 

compreender (Robertson et al., 1991). De acordo com Tori (2010) mais capaci-

dade cognitiva fica à disposição do usuário quando navega por interfaces que 

simulam ambientes reais. A diminuição de complexidade do conteúdo apresen-

tado (Fairchild, 1993; Ware, 1994) reduz a sobrecarga cognitiva e possibilita o 

aumento da quantidade de dados com a qual o usuário é capaz de interagir (Fa-

irchild et al., 1988; Robertson et al., 1991; Ware, 1994). Estudos sobre aprendi-

zado também indicam que a apreensão de conteúdos é mais rápida e 
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persistente quanto mais direto (menos abstrato) for o contato com o fenômeno 

estudado (Huk, 2006). 

Outra vantagem é a maior naturalidade de interação com objetos virtu-

ais tridimensionais. O usuário interage diretamente – dependendo da tecnologia 

envolvida, pode explorar inclusive os movimentos do corpo – e orienta-se mais 

facilmente ao navegar por uma interface tridimensional, comparado a uma consti-

tuída apenas de ícones e/ou menus (Tori, 2010). Os ambientes 3D também facili-

tam a sensação de imersão e aumentam as percepções de presença e 

proximidade, estimulando a participação ativa do estudante (Tori, 2010). 

No entanto, não se pode dizer que o uso de modelos tridimensionais 

leva necessariamente a melhorias no processo de aprendizado. Roth e Bowen 

(2002) verificaram que, se os estudantes não são treinados para interpretar dados 

visuais, o impacto de recursos multimídia no aprendizado é mínimo. De fato, 

Keehner et al. (2004) observaram um uso mais prolongado de modelos tridimen-

sionais por estudantes com alta habilidade espacial. Huk (2006) indica que essa 

habilidade diminui a carga cognitiva, assim, estudantes espacialmente menos ha-

bilidosos são prejudicados pela sobrecarga e tendem a não usufruir de modelos 

tridimensionais. 

McGee (1979) demonstrou que existe alta correlação entre a habilidade 

espacial e o sucesso em engenharia e matemática. Outros trabalhos (Smith, 

1964; Pellegrino et al.,1984) também reforçam a importância da habilidade espa-

cial na resolução de problemas em outras áreas, como design, arquitetura, física 

e matemática. As atividades sugeridas para aprimorar esta habilidade são simila-

res às conduzidas no ensino de desenho técnico, disciplina comum nos cursos de 

engenharia (Baartmans e Sorby, 1996a; 1996b; Ben-Chaim et al.,1985; Smail, 

1983). Dixon (1995) sugere que a experiência prática com computação gráfica 

também pode aumentar as habilidades espaciais dos usuários. Já Lord (1987) 

apoia atividades espaciais em geral para desenvolver essa habilidade. 

Desta forma, a habilidade espacial deve ser um fator comum aos estu-

dantes de engenharia, especialmente nos mais treinados em desenho manual 

(técnico e artístico, bidimensional e tridimensional) ou digital e em montagem de 

modelos físicos. Espera-se, portanto, que esses estudantes se beneficiem com o 

uso desses modelos. Além disso, segundo Harrison e Treagust (2000), estudan-

tes mais esclarecidos assumem que nenhum modelo é suficiente para reproduzir 
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completamente um fenômeno. Desta maneira, a variedade de facetas, seja dos 

diversos modelos de ensino existentes para um mesmo fenômeno, seja dos di-

versos modelos tridimensionais derivados, pode ser benéfica ao aprendizado e à 

construção de modelos mentais mais complexos e completos. Sistemas digitais 

de visualização podem viabilizar a mudança ágil e sutil entre modelos, auxiliando 

a superar as lacunas entre o modelo criado na mente do estudante e o que se 

pretende ensinar. 

 

3.2.3 Animação e interação 

Estudos indicam que a exploração dinâmica de modelos tridimensio-

nais, por meio de rotas animadas ou movimentação espontânea, também pode 

potencializar o aprendizado, devido justamente à exposição eficiente de diversos 

pontos de vista, principalmente os de maior relevância. Park e Gittelman (1992) 

sustentam que animações ilustram eficientemente relações estruturais complexas 

entre objetos e eventos, permitindo aos usuários formar representações esque-

máticas enquanto aprendem conceitos abstratos. Chanlin (1998) indica que, na 

animação, os elementos estruturais e espaciais têm grande papel na decodifica-

ção de informação. 

Segundo Chan e Black (2006), animações aliadas à interação são mais 

eficientes no ensino de sistemas complexos, em comparação aos métodos que 

utilizam apenas texto ou imagens estáticas. Os autores sustentam que a manipu-

lação direta da animação permite aos estudantes refletir sobre interações causais 

e relações funcionais, facilitando a construção de modelos mentais. Dixon (1995) 

conclui que a exploração dos conceitos geométricos de reflexão e rotação – em 

ambientes didáticos que utilizam instrução dinâmica digital – podem trazer benefí-

cios ao aprendizado. Apesar de não comprovar a superioridade dos métodos de 

realidade virtual, Byrne (1996) também conclui que a interatividade é um fator im-

portante na motivação e no aprendizado. 

Desta forma, a exploração, manipulação e interação com objetos virtu-

ais tridimensionais pode auxiliar o entendimento de formas espaciais e de suas 

características, relações e configurações (Piaget e Inhelder, 1956), além de me-

lhorar o entendimento de fenômenos e sistemas complexos e das relações se-

mânticas entre elementos. No entanto, habilidade espacial também é essencial 

para o aproveitamento cognitivo das animações (Hays, 1996). Os mais habilido-
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sos podem se concentrar mais no aprendizado, em vez de se concentrarem na 

decodificação espacial. 

 

3.3 Computação gráfica 3D 

A criação efetiva de sistemas de visualização com as características 

abordadas anteriormente (seção 3.2) depende do conhecimento das tecnologias 

atuais, principalmente de suas capacidades e limitações. Nesta seção, serão 

apresentados brevemente fundamentos tecnológicos da computação gráfica 3D, 

assim como aplicações consideradas relevantes a este trabalho, especialmente 

realidade virtual e visualização científica. Também serão abordados em detalhes 

outros aspectos da computação gráfica: a criação de modelos tridimensionais e 

os mecanismos de visualização e interação. 

 

3.3.1 Considerações gerais 

A pesquisa em representações computacionais de modelos sólidos foi 

iniciada incipientemente na metade da década de 1960, tomando força no início 

da década de 1970 (Requicha e Rossignac, 1992). O principal interesse era o de-

senvolvimento de ferramentas e sistemas voltados a projeto e produção de bens, 

denominados como CAD (Computer Aided Design [desenho auxiliado por compu-

tador]), CAE (Computer Aided Engineering [engenharia auxiliada por computa-

dor]) e CAM (Computer Aided Manufacturing [manufatura auxiliada por 

computador]). Esse conhecimento acumulado começou a ser integrado apenas na 

década de 1990 (Requicha e Rossignac, 1992). O interesse inicial residia em criar 

equivalentes digitais dos modelos e métodos de modelagem tradicionais. 

Modelos sólidos são amplamente utilizados na construção civil, em cir-

cuitos integrados, medicina, engenharia (mecânica, automobilística, aeronáutica), 

desenho industrial, ciências exatas, dentre outros (Requicha e Rossignac, 1992). 

O estudo de métodos de representação digital de objetos sólidos é relevante para 

o ensino e o melhor entendimento de tópicos de ciência dos materiais tais como 

estruturas cristalinas, grãos e constituintes microestruturais. 

 

3.3.2 Fundamentos tecnológicos 

A obra Parisi (2012) sobre WebGL tece um panorama muito sucinto 

das características básicas de sistemas de computação gráfica tridimensional. É 
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possível observar na estrutura geral do WebGL (FIG. 35), elementos típicos de 

todo sistema de computação gráfica tridimensional, como a cena, câmera, luzes, 

malhas (geometria definida por vértices e faces) e seus materiais. 

 

 
FIGURA 35 – Diagrama de elementos de cena do WebGL. Fonte: do autor. 

 

Para viabilizar a construção e representação de modelos tridimensio-

nais é necessário utilizar um sistema de coordenadas (FIG. 36). No caso do Ope-

nGL e WebGL, esse sistema tem um plano horizontal definido pelas coordenadas 

x e z (apontando para fora da tela) e um plano vertical definido por x e y (vertical). 

Todos os objetos possuem posições relativas a esse centro de referência. 

 

 

FIGURA 36 – Exemplo do sistema de coordenadas adotado pelo WebGL para 
construção e representação de modelos tridimensionais. Fonte: Sakurambo, 2007. 
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A geometria dos modelos tridimensionais é representada comumente 

por malhas (meshs), compostas por faces poligonais definidas por um conjunto de 

coordenadas (ênupla x,y,z) (FIG. 37). Outros métodos de representação são des-

critos a seguir (seção 3.3.3). Os polígonos mais utilizados são triângulos (grupo 

de três vértices) e quadriláteros. As malhas são manipuladas por meio de opera-

ções denominadas transformações, que executam movimentação, rotações a par-

tir de eixos determinados e aumento ou diminuição de tamanho da malha 

(escala). Essas operações computam as transformações por meio de matrizes 

matemáticas. 

 

 
FIGURA 37 – Exemplo de malhas (mesh), usadas na construção e representação 
de modelos tridimensionais. Neste caso, as malhas representam uma esfera, em 
diferentes níveis de detalhe. Fonte: do autor. 

 

Os atributos de superfície (FIG. 38) são comumente agrupados sob o 

termo material. Um material define a cor, comportamento da luz e texturas, ima-

gens usadas para mapear ressaltos, ondulações e rugosidade. Materiais normal-

mente precisam de uma ou mais fontes de luz para ser adequadamente exibidos. 

 

 

FIGURA 38 – Exemplo do uso de atributos de superfície na construção e repre-
sentação de modelos tridimensionais. Fonte: Bjerke (2004) (adaptado). 

 

Uma câmera define o ponto de vista do observador relativo à cena e 

quais objetos serão considerados na visualização. Esse volume visível (uma pi-

râmide) é denominado frustum, determinado pelo ângulo de abertura da câmera e 
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por dois planos de corte, sendo: um próximo à câmera (equivalente ao plano da 

tela) e outro no ponto visível mais distante (FIG. 39). Câmeras são representadas 

por duas matrizes, uma que define a posição e orientação no espaço (assim como 

as matrizes de transformação nos objetos) e outra representando a translação 

das coordenadas tridimensionais ao espaço bidimensional do campo de visão 

(matriz de projeção). A câmera define a relação do observador com a cena e a 

combinação dos parâmetros de câmera determina o resultado visual. O funcio-

namento desse sistema é exemplificado na FIG. 39. 

 

 

FIGURA 39 – Esquema do frustum: (a) para projeção em perspectiva cônica; (b) 
para projeção em perspectiva axonométrica. Fonte: Three.js (2016) (adaptado). 

 

Um mecanismo fundamental em sistemas de computação gráfica é o 

shader, pois determina as interações entre todos os elementos supracitados pa-

ra a produção de projeções bidimensionais. Um shader é comumente escrito em 

linguagens de alto nível como C e compilado para unidades especializadas em 

processamento gráfico (GPU) – presentes em praticamente todos os dispositivos 

modernos. O shader é o meio pelo qual uma GPU traduz conceitos de alto nível, 

como materiais e luzes, para pixels em uma tela. Apesar de ser uma proprieda-

de avançada na maioria dos sistemas gráficos 3D, implementações do WebGL 

exigem a criação de shaders, mas bibliotecas como o ThreeJS oferecem diver-

sos tipos predefinidos aos desenvolvedores. Na prática, os shaders são usados 

para implementar modelos de iluminação como Lambert, Toon, Blinn e Phong, 

possibilitando tanto a obtenção de hiper-realismo ou a criação de novas lingua-

gens visuais (FIG. 40). 
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FIGURA 40 – Exemplos de shaders na construção e representação de modelos 
tridimensionais. Fonte: do autor. 

 

3.3.3 Métodos de representação geométrica 

O estudo dos métodos de representação geométrica é relevante devido 

às possibilidades, mas, principalmente, às limitações e restrições que podem im-

por à criação de geometria e à implementação de recursos avançados de visuali-

zação e interação. 

Os modelos tridimensionais utilizados nos sistemas de computação re-

presentam digitalmente um objeto físico sólido (Requicha e Rossignac, 1992). A 

computação gráfica dispõe de diversos métodos para a representação de mode-

los tridimensionais, selecionados de acordo com as aplicações pretendidas. As 

implementações das representações de sólidos digitais exploram bases matemá-

ticas herdadas da geometria algébrica e topológica, além de estruturas de dados 

clássicas, como as árvores de dados. Nos aplicativos geométricos, há três opções 

básicas para representação dos sólidos (Requicha e Rossignac, 1992): 

 Por seu invólucro: representação de bordas (boundary representa-

tion – B-Rep) (seção 3.3.3.1). 

 Por uma sequência de operações em sólidos elementares: represen-

tação construtiva (constructive solid geometry – CSG) (seção 3.3.3.2). 

 Por grids volumétricos: subdivisão espacial (seção 3.3.3.3). 

 

Além das estruturas de representação dos objetos, os aplicativos pos-

suem mais dois componentes principais: métodos de análise e de manipulação 

dos objetos (operações) e ferramentas de criação de conteúdo (Requicha e Ros-

signac, 1992). 

É comum nos aplicativos a manutenção simultânea de ao menos dois 

tipos de representação, pois cada tipo possui métodos específicos para o proces-
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samento e manipulação da informação. Algumas operações são mais viáveis ou 

mais simples de serem executadas em um determinado tipo de representação 

geométrica. A conversão de um tipo em outro não é sempre trivial e, em alguns 

casos, pode ser inviável (Hoffmann e Vanecek Jr., 1991). Dentre as operações 

mais importantes destacam-se a detecção de colisão e as operações booleanas 

(união, subtração e interseção), técnicas fundamentais à visualização das estrutu-

ras internas, mas que demandam cuidados no momento da síntese dos modelos. 

Requicha e Rossignac (1992), em um trabalho consagrado, revisam os modelos 

de representação existentes, brevemente descritos a seguir. 

 

3.3.3.1 Modelos tipo B-Rep 

Boa parte dos aplicativos de modelagem tridimensional utiliza repre-

sentações B-Rep de seus objetos. As B-Rep utilizam malhas, já discutidas ante-

riormente (seção 3.3.2), armazenando os elementos básicos que constituem a 

envoltória do sólido e as relações entre eles (FIG. 41c). Os elementos geomé-

tricos básicos são os vértices, as arestas e as faces. Outros mecanismos arma-

zenam a topologia, ou seja, a relação entre os elementos geométricos. Da 

combinação de geometria e topologia, tem-se uma representação do tipo B-Rep 

(Hoffmann e Vanecek Jr., 1991). Quando se procede à visualização do interior 

do objeto através de secções, observa-se a parte interna das faces, prejudican-

do a percepção do objeto como um sólido. Para evitar isso, alguns aplicativos 

mantêm representações alternativas, reconstroem o perímetro do sólido ou utili-

zam algoritmos de visualização para corrigir o problema visual. Desta maneira, 

realizar cortes e operações booleanas (união, interseção e subtração) demanda 

identificar as curvas de interseção entre as faces dos dois sólidos, além da 

classificação das partes internas e externas de cada face, resultando em um 

novo sólido. 

 

3.3.3.2 Modelos tipo CSG 

A geometria sólida construtiva (constructive solid geometry – CSG) 

descreve um sólido em termos de operações básicas realizadas em volumes pri-

mitivos, que constituem a unidade básica deste tipo de representação (FIG. 41a). 

A estrutura utilizada é a árvore de dados (octree), composta por nós que repre-

sentam a sequência de operações realizadas e armazenam as primitivas utiliza-
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das. As operações disponíveis são as transformações básicas (translação, rota-

ção e escala) e as booleanas (adição, subtração e interseção). As primitivas mais 

comuns são os cubos, esferas, cones, cilindros e toroides, mas outras podem ser 

obtidas por operações simples, tais como extrusões lineares e radiais. A execu-

ção de operações booleanas em sólidos CSG é trivial, já que fazem parte do cer-

ne deste tipo de representação. A avaliação das superfícies é uma operação mais 

complexa, sendo necessário percorrer a árvore de dados e identificar as faces 

limítrofes das primitivas. Essa avaliação é necessária principalmente para execu-

tar a conversão de um modelo CSG para um B-Rep. 

 

3.3.3.3 Modelos tipo subdivisão espacial 

Nesta representação, o objeto preenche posições em um grid tridimen-

sional (FIG. 41b), obtido pela divisão do espaço com células poliédricas regulares 

ou irregulares, preferencialmente de tamanho uniforme (Hoffmann e Vanecek Jr, 

1991). As células mais adotadas são do tipo cúbico, que, conforme o nível de de-

talhamento necessário nas bordas, são divididas recursivamente. O modelo é re-

presentado pela estrutura de dados denominada árvore hierárquica (octree), 

representando quais setores contém maior número de células. É nítido que, em 

alguns casos, as bordas podem ficar “voxelizadas” (um “pixel” tridimensional), o 

que confere um aspecto visual irregular, muitas vezes indesejado. 

 

 
FIGURA 41 – Modelos de representação: a) representação de borda (B-Rep); (b) 
geometria sólida construtiva (CSG); (c) subdivisão espacial. Fonte: Xu (2014) 
(adaptado). 

 

De fato, o tamanho das árvores de dados é diretamente proporcional à 

área superficial dos modelos e à resolução das bordas (Navazo, 1986). Desta 
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maneira, o tamanho dos modelos é sensível à rotação e à complexidade da forma 

do objeto. Um problema clássico desse método é a dificuldade em obter informa-

ções sobre as bordas do objeto, pois é necessário encontrar os nós que contém 

células de borda. Cada face se estende por muitos nós da árvore, e, normalmen-

te, se usam representações de borda alternativas para a execução de operações 

que envolvam as faces do objeto. 

Operações booleanas podem ser executadas facilmente; porém, os 

sólidos resultantes podem conter imprecisões, devido tanto a diferenças dimen-

sionais entre as células como a diferenças de orientação dos grids dos dois sóli-

dos envolvidos. As operações booleanas são executadas percorrendo as 

árvores e identificando os nós que ocupam a mesma posição. Como as células 

dos dois sólidos dificilmente coincidem em tamanho e forma, os nós são recursi-

vamente subdivididos de maneira a atingir a resolução necessária para executar 

a operação. 

 

3.3.3.4 Operações de visualização em sólidos 

Cortes e representações do espaço negativo são operações funda-

mentais para a boa compreensão de modelos internamente complexos ou com 

muita oclusão (FIG. 42), tal como estruturas cristalinas. Muitas vezes, estes pro-

cedimentos também impõem grandes desafios de implementação, especialmen-

te quando são utilizados múltiplos planos ou volumes de corte. Os métodos 

utilizados dependem do tipo de representação adotada pelo aplicativo, mas 

normalmente são utilizadas operações booleanas. A visualização de cortes é 

comumente feita a partir de um ou mais planos de corte, definidos pelo usuário. 

Também é possível definir um objeto de corte, sendo o cubo e a esfera os mais 

utilizados. Após a escolha do objeto, procede-se à realização de uma ou mais 

operações booleanas entre o sólido de interesse e o objeto de corte. Caso o vo-

lume de interesse seja composto por diversos objetos, é executada uma opera-

ção por objeto. No caso de representações do tipo B-Rep, verifica-se a 

interseção entre os planos de corte e as faces do sólido. Após essa operação, é 

necessário computar as faces resultantes da interseção e integrar um novo sóli-

do. Alguns algoritmos computam apenas as interseções e não recomputam as 

faces, gerando resultados visuais indesejáveis, como já discutido, pois é possí-

vel observar as faces internas dos objetos. Quando rapidez de visualização é 
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imprescindível, são utilizados algoritmos aproximados, devido ao custo compu-

tacional das operações booleanas. 

 

 

FIGURA 42 – Exemplos de técnicas para lidar com oclusão em modelos tridimen-
sionais: (a) corte; (b) transparência. Fonte: Dassault Systemes Solidworks Corpo-
ration ([s.d.]) (adaptado). 

 

Nos modelos CSG, a operação de corte é feita diretamente, sendo exe-

cutada em cada primitiva intersecionada pelos planos de corte, incluindo na árvore 

de dados tanto o objeto de corte como a operação de interseção. O custo de cada 

operação é baixo, mas o processo pode demorar caso existam muitas primitivas 

para processar. Finalmente, no caso dos modelos de subdivisão espacial, busca-se 

os nós intersecionados pelos planos de corte. Para agilizar o processo, é possível 

adotar uma simplificação na operação, evitando a recursão nos nós que demandam 

maior resolução – o que, por outro lado, prejudica a qualidade de visualização. 

 

3.3.4 Modelagem paramétrica 

O processo de criação de modelos também é um tópico abordado pela 

computação gráfica. Os paradigmas de modelagem estão intimamente relaciona-

dos com os tipos de representação geométrica adotados pelo sistema de compu-

tação gráfica. Sistemas de modelagem tradicionais são comumente 

implementados com representações geométricas do tipo B-Rep, e o usuário ma-

nipula a geometria de maneira mais direta. Exemplos típicos são sistemas com 

foco em aplicações artísticas e visuais como Blender, Maya e 3D Max. No entan-

to, tal como colocado pela problemática deste trabalho, a criação de modelos de 

estruturas cristalinas com sistemas de modelagem tradicionais constitui uma tare-

fa bastante complexa, sendo necessário conhecimento não apenas de modela-

gem, mas de diversas disciplinas, como estatística e ciência dos materiais. 
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Em aplicações de engenharia como Catia, Solidworks e Autodesk In-

ventor, a principal preocupação é a precisão das relações semânticas e geométri-

cas entre os elementos, relacionando características dos modelos a processos de 

produção industriais. Devido à precisão matemática e consistência projetual re-

quisitadas pelas áreas de aplicação, esses sistemas são implementados utilizan-

do representações do tipo CSG, e as ferramentas adotam o paradigma da 

modelagem paramétrica, que restringe e guia as ações do usuário de acordo com 

as práticas e o conhecimento de projeto da disciplina compreendida pela aplica-

ção (Sacks et al., 2004). A adoção de conceitos do design paramétrico viabiliza a 

obtenção de objetos complexos dotados de características específicas, como é o 

caso em questão. 

Na definição de Ibrahim et al. (1999), modelagem paramétrica é o con-

trole ou manipulação de entidades gráficas utilizando variáveis matemáticas (pa-

râmetros) que descrevem os atributos de uma entidade. Ao descrever modelos 

com parâmetros, permite-se ao usuário ajustar ou atualizar os atributos das enti-

dades sem a necessidade de alterar a geometria explicitamente, algo apropriado 

ou até mesmo necessário quando um modelo é muito complexo. Para Aish 

(1992), modelagem paramétrica envolve o uso de restrições geométricas e rela-

ções dimensionais para controlar a definição da forma. Os valores internos às ex-

pressões paramétricas podem ser modificados e então propagados 

automaticamente em um modelo. Assim, a geometria associativa permite a mani-

pulação dinâmica de relações de dependência definidas pelo usuário (Aish, 2005). 

Ou seja, o papel do usuário é definir as relações internas e as restrições, e o pa-

pel do sistema é encontrar configurações que respeitem esses parâmetros, atuali-

zando-as conforme os parâmetros são alterados. 

Pode-se dizer então que os elementos essenciais das definições des-

critas acima são as relações entre os componentes da estrutura e as restrições 

impostas a elas, cabendo ao usuário manipular essas relações e restrições. As-

sim, em um sistema paramétrico, nada pode ser criado que não se encaixe na 

estrutura pré-programada. Nesse sentido, a parametrização pode melhorar a bus-

ca por opções mais apropriadas ao contexto, reduzir o tempo e esforço necessá-

rios para execução de mudanças e permitir melhor entendimento da estrutura 

conceitual de um modelo (Aish, 2005). Quando aplicados a áreas ou domínios 

específicos, os aplicativos de modelagem paramétrica definem relações e restri-
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ções que expressam a lógica ou a natureza profunda do modelo, definindo rela-

ções de interdependência específicas, ou seja, necessárias ou mesmo obrigató-

rias entre os objetos do sistema em questão (Sacks et al., 2004). 

Os conceitos do design paramétrico são bastante apropriados para o 

caso em questão. Em um sistema de modelagem 3D tradicional, a flexibilidade 

de criação é maior, mas o usuário precisa possuir todo o conhecimento, fican-

do a cargo do aplicativo prover os elementos básicos de produção. Em um sis-

tema paramétrico, a flexibilidade é reduzida devido à especificidade da 

aplicação, mas o usuário não precisa possuir todo o conhecimento necessário 

para produzir aquele objeto. Pode-se dizer, portanto, que a criação de estrutu-

ras cristalinas é uma tarefa que exige muito conhecimento e mesmo um espe-

cialista não conseguiria ser produtivo usando aplicativos de criação 

tridimensional, pois não existe nenhum que possua os elementos básicos e 

muito menos métodos para lidar com eles. 

Assim, apesar da regulagem de parâmetros ficar a cargo do usuário, 

toda a complexidade de composição dos elementos é conduzida pelo aplicativo, 

por meio de princípios e regras apropriados. Quando a tarefa é extremamente 

complexa, é possível ainda aumentar o grau de interação do sistema com o usuá-

rio, transferindo a ele a tarefa de fazer algumas escolhas iniciais e de avaliar as 

melhores opções. De qualquer maneira, um sistema paramétrico promete diminuir 

a complexidade da tarefa e aumentar a velocidade do processo, mantendo certos 

parâmetros dentro de limites aceitáveis, permitindo que usuários de diversos ní-

veis de conhecimento utilizem a ferramenta, mesmo que muita interação seja ne-

cessária ao longo do processo. 

De fato, os softwares cristalográficos tendem a ser paramétricos e os 

parâmetros estão intimamente relacionados com a aplicação. O conhecimento 

incorporado nessas aplicações relaciona grupos de simetria e parâmetros de rede 

e dos elementos químicos para construir estruturas cristalinas. Portanto, de acor-

do com os conceitos discutidos neste item, essas relações determinam os limites 

na criação de qualquer estrutura nesses aplicativos. 

 

3.3.5 Aplicações da computação gráfica tridimensional 

Atualmente, técnicas de realidade virtual (RV) e visualização científica 

(VC) são consideradas tecnologias de ponta para aprendizagem, pois oferecem 
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ferramentas para a melhoria dos processos de aquisição e construção do conhe-

cimento (Clark, 1983), incentivando a pesquisa e educação (Frederick, 1999). 

Através da combinação destas duas técnicas, softwares de simulação educacio-

nais de alta qualidade têm sido desenvolvidos com sucesso em inúmeras áreas 

de aplicação, tais como prototipagem, modelos físicos e linguagens de programa-

ção (Barnes, 1996). 

 

3.3.5.1 Realidade virtual 

As origens da realidade virtual (RV) remontam ao período pós-Segunda 

Guerra Mundial, quando foram desenvolvidos os primeiros simuladores de vôo 

com o objetivo de ensinar pilotos a navegar nos instrumentos à noite e em condi-

ções atmosféricas adversas (Vince, 1995; Burdea e Coiffet, 2003; Krueger, 1991; 

Kalawsky, 1993). Impulsionados pelo advento da computação de alto desempe-

nho e do avanço das tecnologias de processamento de dados e imagens, um 

avanço significativo ocorreu no final da década de 1980 com o surgimento dos 

primeiros simuladores capazes de produzir imagens renderizadas, texturas e mu-

dança de orientação espacial (Schroeder, 1993). 

O crédito do termo realidade virtual é comumente atribuído a Jaron 

Lanier, que, nos anos 1980, usou essa expressão para diferenciar simulações 

feitas em um ambiente computadorizado compartilhado (Araújo e Kirner, 1996), 

Desenvolvedores, pesquisadores e acadêmicos conceituam-na baseados em 

sua própria experiência, promovendo uma abrangente área de conhecimento 

com inúmeras definições na literatura. Burdea e Coiffet (2003), assim como ou-

tros autores, procuram caracterizar a RV por meio de seus pilares: imersão, inte-

ratividade e imaginação, denominados como os três “i”s da RV. Sherman e Craig 

(2003) a caracterizam pelo seguinte aspecto: permitir que os usuários visuali-

zem, interajam e se movimentem em um ambiente tridimensional sintético gera-

do em tempo real (Sherman e Craig, 2003; Frederick, 1999; Bryson, 1996). 

Autores como Bryson (1996) definem a RV segundo aspectos mais tecnológicos, 

como “interfaces entre homem e máquinas capazes de criar a sensação de 

mundos virtuais onde existem objetos capazes de interagir com uma elevada 

sensação de presença”. 

Alguns autores definem RV como a forma mais avançada de interface 

entre o ser humano e o computador (Hancock, 1995). É também uma área multi-
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disciplinar que reúne conhecimentos de computação, eletrônica e psicologia. 

Usuários interagem com a máquina através de uma interface de simulação (Latta 

e Oberg, 1994) por meio de visualização, produção de respostas e manipulação 

de representações complexas (Steve e David, 1992). Essas representações, ape-

sar de artificiais, podem ser consideradas reais pelo usuário no momento da simu-

lação (Hand, 1996). Utilizando-se dos mesmos recursos cognitivos discutidos na 

seção 3.2.2, é criada a ilusão de se estar em um ambiente físico, graças ao estí-

mulo dos sentidos (visão, audição, tato e olfato) relacionados à imersão, à intera-

ção e à imaginação (Burdea e Coiffet, 2003). Nesse sentido, os sistemas de RV 

também permitem extrapolar os limites espaço-temporais, possibilitando, por 

exemplo, a exploração virtual de mundos microscópicos como estruturas atômicas 

ou mundos extensos demais para que possam ser visualizados como um todo 

(Vendruscolo et al., 2005). 

No Brasil, a RV tomou grande impulso a partir dos anos 2000 com a cria-

ção do primeiro sistema imersivo brasileiro do tipo CAVE por pesquisadores da 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (POLI-USP), denominado Ca-

verna Digital (Zuffo et al., 2001). Este sistema CAVE é um espaço cúbico no qual 

cinco faces recebem projeções de imagens estereoscópicas de alta resolução e 

os usuários podem interagir por meio de objetos rastreáveis. Esse tipo de ambien-

te permite alta imersão perceptiva, possivelmente a característica mais valorizada 

e perseguida pelos pesquisadores de RV, pois o usuário fica cercado pelo mundo 

virtual. O conceito de imersão, devido a sua relevância tanto para a RV como para 

o presente trabalho, será discutido na sequência, seguido de outros conceitos 

correlatos igualmente relevantes. 

 

3.3.5.1.1 Imersão 

A imersão é determinada pelas configurações físicas de interface do 

usuário (hardware) e pela aplicação do sistema de RV. Ela é definida como o “es-

tado mental onde o usuário sente-se presente dentro do computador” (Slater e 

Steed, 2000). Segundo Thon (2008), sistemas imersivos capturam a atenção do 

usuário por meio do conteúdo audiovisual (objetos tridimensionais), além dos 

eventos e ações relevantes às decisões imediatas e futuras. As relações entre 

esses elementos são definidas no desenrolar da interação e consolidadas em 

modelos mentais, comentados na seção 3.2. 
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O conceito de imersão implica em uma transferência de atenção do 

mundo real a um mundo fictício. Diferentes sistemas utilizam formas distintas de 

estímulo, definindo diferentes níveis de imersão: plataformas completamente 

imersivas (as que utilizam capacetes de visualização), semi-imersivas (grandes 

telas de projeção) ou não imersivas (baseadas em aplicativos desktop). Este tipo 

de classificação depende de o quanto o usuário é capaz de perceber (ver, escu-

tar, tocar) o mundo virtual durante a simulação (Sherman e Craig, 2003). No en-

tanto, essa classificação baseia-se somente na dimensão perceptiva, onde a 

imersão aumenta conforme se bloqueia o contato com o mundo externo. 

McMahan (2011) e Ragan et al. (2015) propõem um método de análise da imer-

são baseado nesta dimensão, sendo a experiência humana considerada a imer-

são plena. As propriedades consideradas básicas por esses autores são 

estereoscopia, resolução visual, campo de visão, extensão (a extensão do ambi-

ente virtual que pode ser vista considerando os limites de rotação da cabeça e do 

corpo) e taxa de atualização (quadros por segundo, ou framerate). Conforme es-

sas propriedades se aproximam aos valores máximos, diz-se que a imersão se 

aproxima daquela experimentada na realidade. No entanto, os autores não consi-

deraram todas as propriedades interativas dos sistemas, apenas os parâmetros 

visuais. Extendendo a mesma lógica às demais propriedades, interações do mun-

do real permitem uso pleno das mãos, com sensação tátil e navegação bípede, 

por exemplo. Assim, considera-se que reduções nas abstrações de interação 

também aumentam o nível de imersão. 

Thon (2008) propõe uma forma mais completa para descrever a expe-

riência imersiva do usuário em ambientes tridimensionais, utilizando outros fatores 

que atraem a atenção do usuário para o interior do mundo virtual e não apenas o 

isolamento perceptivo ou a mimetização de interações naturais. De fato, o termo 

usado na área de RV para descrever o estado de consciência em que o usuário 

se envolve com o mundo virtual é “imaginação”, ou “presença”, relacionada à 

sensação de “estar lá” (Bowman e McMahan, 2007). No entanto, Thon considera 

a imaginação como uma imersão psicológica, definição considerada mais apropri-

ada no âmbito deste trabalho. 

Para Thon (2008) a imersão é multidimensional, composta por quatro 

dimensões. A dimensão espacial refere-se ao desvio de atenção promovido pelos 

objetos tridimensionais. Os setores do cenário mais relevantes para as ações do 



120 

usuário vão compor o modelo mental, sendo que o fator mais importante para a 

construção deste modelo é a consistência espacial. A dimensão lúdica refere-se à 

mudança de atenção promovida pela interação com o sistema, determinado pelas 

regras e consequências. O modelo mental é incrementado, portanto, com as pos-

sibilidades de ação no mundo fictício, que restringem a liberdade de ação do usu-

ário e determinam os desafios a ser superados para evoluir. Nesse sentido, a 

atenção é atraída para os elementos mais relevantes da atividade desafiadora. A 

dimensão narrativa refere-se à mudança de atenção promovida pelo desenvolvi-

mento das atividades rumo a um ou mais objetivos. O modelo mental é incremen-

tado com a lógica do mundo fictício, construída pelos elementos e eventos. A 

atenção é dominada principalmente pela expectativa de atingir metas e objetivos. 

Finalmente, em sistemas com múltiplos usuários, a dimensão social refere-se à 

mudança da atenção promovida pela interação entre usuários. O modelo mental é 

incrementado com a estrutura social resultante das interações, definindo as rela-

ções e papéis dos atores sociais. A atenção é atraída pelos aspectos cooperati-

vos ou competitivos da interação com outros jogadores. 

O conceito multidimensional de imersão é muito relevante, pois permite 

analisar a questão mesmo em sistemas que não possuem isolamento perceptivo. 

Neste caso, o maior desafio é determinar quais dimensões são mais relevantes 

ao sistema e como estabelecer e medir as correlações entre a estrutura do siste-

ma de visualização e a experiência de imersão resultante, ou seja, estabelecer ou 

determinar quais elementos contribuem para cada dimensão da imersão. De fato, 

o famoso conceito de flow, cunhado por Csikszentmihalyi (1990), hipotetiza um 

estado de imersão máxima em sistemas interativos, baseado nas múltiplas di-

mensões supracitadas e atingido, em linhas gerais, quando os níveis de dificulda-

de do desafio e de proficiência do usuário estão balanceados. 

 

3.3.5.1.2 Interação 

A interação é determinada também pelas configurações físicas de inter-

face do usuário (hardware), mas principalmente pela aplicação do sistema de RV. 

Ela é definida como a capacidade dada ao usuário de investigar e manipular os 

objetos do mundo virtual. A interação relaciona-se com a capacidade de aprovei-

tar os sentidos humanos, particularmente os movimentos naturais do corpo no 

espaço, para transpor o usuário para o interior do mundo virtual. Logo, através de 
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dispositivos como capacetes de visualização (head-mounted displays – HMD), 

luvas, joysticks e outros rastreadores de movimento ou até mesmo esteiras de 

navegação interativa, é possível explorar o ambiente e manipular objetos de for-

ma bastante natural. 

Atualmente, existem tecnologias de interface, visualização e proces-

samento disponíveis para a construção de praticamente qualquer nível de imer-

são, interação e imaginação. Para melhor compreensão e classificação destes 

diferentes tipos de tecnologia, Milgram et al. (1994) propuseram uma escala de 

classificação de simulações de RV, que pode ser observada na FIG. 43. 

 

 
FIGURA 43 – Continuum realidade-virtualidade. Fonte: Milgram et al. (1994) 
(adaptado). 

 

Em um dos extremos desta escala, está a realidade virtual pura, uma 

situação onde o usuário é completamente isolado do mundo real e tudo o que é 

percebido é artificial. No outro extremo, localiza-se o ambiente real, sem nenhum 

estímulo gerado por computador. Entre os dois extremos encontram-se níveis 

como a realidade aumentada e a virtualidade aumentada, que são simulações 

capazes de combinar elementos reais e virtuais (Milgram et al., 1994). 

Sistemas de RV imersivos têm sido utilizados com sucesso para simu-

lação em diversas aplicações (Roussos, 1999), tais como o treinamento de pilotos 

na aviação civil (Vince, 1995), procedimentos cirúrgicos (Ferreira, 2004), aplica-

ções militares (Hogue, 2000) e aeroespaciais (Plotnikova e Trivailo, 2002), estudo 

de moléculas (Bryson, 1996), instrumentos musicais virtuais (Rodrigues et al., 

2016) (FIG. 44), entre outros. 

Estes simuladores têm possibilitado a transformação de grandes quan-

tidades de informação em modelos sintéticos artificiais, permitindo visualizar e inte-

ragir com um conjunto de dados complexos (Queau, 1993). Essa interação dos 
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sentidos com o objeto virtual de estudo possibilita desenvolver um relacionamento 

espacial com a informação (Frederick, 1999). Sendo esta realidade artificial e sin-

tética, é possível criar um mundo virtual capaz de reproduzir qualquer tempo ou 

escala física. Assim, essas tecnologias proporcionam melhores condições para a 

construção do conhecimento (Zeltzer, 1990) do que as salas de aula tradicionais, 

pois possibilitam que estudantes, professores e pesquisadores interajam em pri-

meira pessoa com variáveis abstratas naturalmente invisíveis aos nossos sentidos. 

Na sequência, será introduzida e discutida uma área multidisciplinar que visa jus-

tamente produzir e avaliar visualizações dessas variáveis, a visualização científica. 

 

 
FIGURA 44 – Exemplos de utilização de RV imersiva: (a) treinamento militar; 
(b) instrumento musical virtual. Fontes: (a) U.S. Navy ([s.d.]); (b) Rodrigues et 
al. (2015). 

 

3.3.5.2 Visualização científica 

Como discutido na seção 3.2, o uso de mídias e sistemas tridimensio-

nais interativos pode aprimorar substancialmente o entendimento de temas 

complexos como ciência dos materiais, se formatados de acordo com princípios 

didáticos adequados, refletidos nos métodos de exposição da informação visual 

disponível. No entanto, é necessário que existam tecnologias que permitam a 

implementação de novos sistemas, que suportem a natureza dos dados dos 

modelos a ser explorados didaticamente e possuam as ferramentas de visuali-

zação e capacidades de interação adequadas. Como será abordado nesta se-

ção, a área da visualização científica oferece simultaneamente uma 

aproximação aos conceitos cognitivos discutidos anteriormente e sugere tecno-

logias para a criação de novos sistemas híbridos voltados à visualização de ge-

ometria e outros tipos de dados. 
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Apesar da computação gráfica ter suas origens na década de 1950, no 

estudo de problemas científicos, historicamente sua utilização sempre foi muito 

restrita devido à falta de poder computacional e gráfico (Friendly e Denis, 2001). 

Subsequentes desenvolvimentos tecnológicos na aquisição e processamento de 

dados impulsionaram, na década de 1960, o desenvolvimento das primeiras téc-

nicas de visualização (Collins, 1993). Entretanto, foi apenas em 1987 que se utili-

zou, pela primeira vez, o termo “visualização científica”: no relatório Visualization 

in scientific computing (McCormick, 1988), desenvolvendo um novo domínio na 

apresentação da informação científica através da visualização de dados. Desde 

então, a visualização científica é reconhecida como uma disciplina formal 

(Schroeder et al., 2000). 

Diferentes definições formais para visualização científica podem ser 

encontradas na literatura. McCormick (1988) define a visualização científica como 

o uso de computação gráfica para criar representações visuais que ajudam na 

compreensão de conceitos científicos ou resultados complexos, frequentemente 

associados a representações numéricas volumosas. De forma semelhante, para 

Wolff e Yaeger (1993), a visualização científica é a utilização de técnicas de com-

putação gráfica e de processamento de imagens para representar visualmente um 

conjunto de dados. Para Foley e Ribarsky (1994), trata-se de um mapeamento de 

dados para uma representação que pode ser percebida de modo visual, sonoro e 

tátil, ou ainda olfativo e gustativo, separadamente ou conjuntamente. Gershon 

(1992) a considera um processo em que a informação é transformada em uma 

forma visual que possibilite a cientistas e engenheiros observá-la, percebendo 

padrões nos dados, nem sempre óbvios, mas fundamentais para sua análise ex-

ploratória. Intuitivamente, segundo Schroeder et al. (2000), a visualização científi-

ca é definida como a “transformação de dados e informações em figuras”, ou, 

sinteticamente, segundo Hunter apud Owen (1999), “gráficos analíticos”. Em su-

ma, as definições apresentadas convergem para um objetivo principal da visuali-

zação científica: criar uma ponte perceptiva com o intuito de facilitar a apreensão 

de grandes volumes de informação ou de conceitos complexos. 

As técnicas de visualização científica podem ser organizadas em três 

etapas: aquisição, transformação e representação de dados (Schroeder et al., 

2000). Na etapa de aquisição, algoritmos de processamento selecionam e extra-

em informações de interesse de um conjunto complexo de dados. Em seguida, na 
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etapa de transformação, estes dados são agrupados e transformados para um for-

mato mais flexível de ser manipulado, para que, na etapa de representação, obte-

nha-se o conhecimento por meio da análise e visualização dos resultados gerados. 

Devido às limitações no processo de cognição, a representação de da-

dos abstratos tende a ser ainda mais difícil, por tais dados não poderem ser ob-

servados de um modo direto. Em muitos casos, são necessários teoremas, 

abstrações e desenvolvimentos matemáticos complexos para que se possa verifi-

cá-los. Há, portanto, uma dificuldade intrínseca em propiciar um aprendizado en-

volvendo esses dados e sua efetiva aplicação no mundo real. 

A visualização científica faz uso de mecanismos que exploram as van-

tagens da percepção humana para estimular o reconhecimento de padrões nos 

dados (Robertson et al., 1991). Segundo estudos, a representação dos dados em 

espaços de percepção 3D, quando comparados com espaços de menor dimen-

são, tornam-nos mais acessíveis e compreensíveis (Fairchild, 1993; Ware, 1994). 

Assim, aumenta-se significativamente a quantidade de informações com as quais 

o usuário é capaz de interagir simultaneamente (Robertson et al., 1991; Fairchild 

et al., 1988). Consequentemente, ao convidar o usuário a explorar e manipular 

conjuntos de dados complexos, como os obtidos por simulações ou amostragens, 

a compreensão é simplificada. Através de recursos gráficos como vetores, linhas 

de contorno ou linhas de fluxo, torna-se possível a representação de variáveis 

abstratas, como campos, fluxo ou, ainda, temperatura, dependentes ou indepen-

dentes de escalas, como as escalas físicas ou temporais. 

Em suma, as técnicas filtram dados de uma amostra, realizando a tra-

dução a uma linguagem de representação apropriada, tornando possível apreen-

der de maneira controlada um conjunto de dados complexos. Adicionalmente, o 

uso de artifícios gráficos – como destaques (bordas, contornos, interfaces), varia-

ção na transparência e na luminosidade, planos de corte e projeções ortogonais – 

torna possível a representação de dados não geométricos. Pela alta especificida-

de e complexidade dessas técnicas, desenvolver softwares que as utilizem tende 

a ser uma tarefa árdua e complexa. No entanto, bibliotecas gráficas e de manipu-

lação de dados e toolkits específicos disponíveis atualmente fornecem desde fun-

ções de processamento de dados até interfaces com o hardware gráfico, 

facilitando significativamente muitas das etapas envolvidas nesse desenvolvimen-

to (Azevedo e Conci, 2003). 
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Assim, por meio de uma linguagem visual capaz de aproximar o mundo 

concreto do mundo abstrato, dos conceitos e modelos, a visualização científica 

tornou-se uma área multidisciplinar, capaz de prover um modo de observar fenô-

menos naturais cuja observação, devido à sua escala física, temporal ou de loca-

lização, seriam difícil ou impossível (Furness, 1997). A visualização científica 

constitui-se, portanto, numa ferramenta de incentivo à pesquisa e desenvolvimen-

to das ciências e da educação (McCormick, 1988). 

 

 
FIGURA 45 – Exemplo de aplicação de visualização volumétrica: distribuição de 
temperatura em uma chama de hidrogênio através do mapeamento de cores. 
Fonte: Bell (2007). 

 

Atualmente a visualização cientifica em 3D é um campo emergente. 

Aplicações de representações visuais 3D podem ser encontradas nas mais diver-

sas áreas da ciência e tecnologia. A criação de imagens através de ressonância 

magnética e PET, uma das grandes revoluções da medicina moderna, permite 

representações tridimensionais precisas do corpo humano (FIG. 46). A visualiza-

ção científica em 3D tem impulsionado ciências como meteorologia, astrofísica e 

ciências da terra, por permitir representações de fenômenos naturais como a for-

mação de furacões e tornados ou de como a camada de ozônio e o clima de nos-

so planeta têm mudado ao longo dos anos. 

Na física e na química, a construção de modelos computadorizados 

das representações das estruturas internas de átomos não apenas possibilitou 
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aos pesquisadores da área o estudo dessas estruturas abstratas e complexas, 

mas também a difusão de tais conhecimentos perante a comunidade científica. 

 

 
FIGURA 46 – Representação tridimensional do corpo humano por tomografia por 
ressonância magnética. Fonte: Magnetic Resonance Research Facility ([s.d.]) 
(adaptado). 

 

Por fim, merece destaque uma vertente recente da visualização cientí-

fica denominada visual analytics. Essa vertente trata do suporte ao raciocínio ana-

lítico por interfaces interativas baseadas em princípios cognitivos, explorando 

velocidade de processamento dos computadores e a alta capacidade de apreen-

são de padrões visuais do sistema visual humano (Cook e Thomas, 2005). Esse 

conceito atribui maior valor aos aspectos cognitivos da visualização computacio-

nal, muitos deles já destacados no item 3.2, e sintoniza plenamente com os prin-

cípios didáticos desta pesquisa. A visualização eficiente dos resultados e, 

consequentemente, a apreensão de informações, é muito favorecida pelo uso de 

linguagens visuais apropriadas e recursos interativos que permitam conhecer e 

visualizar todas as partes relevantes do objeto. 

 

3.4 Softwares cristalográficos 

Conforme apresentado na seção 2.4.1.3, foi executado um levantamento 

sistemático para levantar informações sobre os softwares cristalográficos mais rele-

vantes a esse estudo. O protocolo adotado no levantamento foi detalhado na seção 

2.4.1.3.1. Ao longo desta seção, será descrita a execução desse levantamento. 
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3.4.1 Filtragem de referências 

Partiu-se de um universo de 804 referências. Foram então aplicados os fil-

tros de busca do banco de dados do IUCr (International Union of Crystallography, 

2016) e do CCP14 (CCP14, [s.d.]), restringindo a busca a um subgrupo de 200. Rea-

lizou-se uma pré-análise deste subgrupo, descartando 133 referências que, no cam-

po “descrição”, não atenderam aos critérios de inclusão e exclusão especificados no 

protocolo. Após esse processo, restaram 67 referências, que foram submetidas ao 

processo de download e instalação da aplicação. Excluíram-se nesta etapa: 19 refe-

rências cujo download ou instalação não foi possível, devido à descontinuação dos 

projetos por parte de seus respectivos autores; outras 4 referências incluídas em du-

plicidade; e mais 2 referências cujos autores se negaram a fornecer uma cópia ou 

licença de demonstração para a realização dos testes. Após esse processo, restaram 

42 referências para análise. Após a instalação das aplicações, constatou-se que 16 

delas não atendiam aos critérios de inclusão especificados no protocolo, de modo 

que um total de 26 referências passaram à etapa seguinte de análise (FIG. 47). 

 

 
FIGURA 47 – Processo de afunilamento do universo de softwares compreendidos 
no levantamento. Fonte: do autor. 

 

3.4.2 Apresentação dos dados 

Segundo o modelo de análise das referências, a FIG. 48 destaca os 

melhores softwares na classificação geral e a FIG. 49, os critérios negligenciados 

pelas referências. 
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FIGURA 48 – Resultado da análise dos softwares compreendidos no levantamen-
to, segundo softwares mais bem avaliados em cada critério. Fonte: do autor. 
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FIGURA 49 – Resultado da análise dos softwares compreendidos no levantamen-
to, segundo critérios negligenciados. Fonte: Bardella (2016a) (adaptado). 
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3.4.3 Análise dos resultados 

Os softwares CMAK15 (1o), JMOL15 (2o) e VEST14 (3o) foram os me-

lhores posicionados na avaliação geral (FIG. 48), mesmo considerando a variân-

cia nos grupos de critérios. CMAK15 (1o) e JMOL15 (2o) demonstraram menor 

variância dentre os três primeiros. Uma segunda análise diz respeito aos atendi-

mento aos 8 critérios mais negligenciados pela amostra (FIG. 49). Nessa análise, 

o CMAK15 (1o) e o JMOL15 (2o) foram os superiores, atendendo a 5 desses crité-

rios, seguidos do VEST14 (3o), que atendeu a 3. Dessa forma, os três melhores 

foram adotados como referência tanto para a especificação como para a avalia-

ção do CrystalWalk. Os softwares DIAM15 (4o lugar), DRAW11 (7o) e CARI04 (7o) 

também foram referências para a especificação, por se destacarem no atendi-

mento a critérios comumente negligenciados pela amostra. Quinze critérios não 

foram atendidos por nenhum software e, portanto, representam funcionalidades 

inéditas do CrystalWalk. 

 

3.4.4 Considerações finais sobre os resultados 

A seção 3.4 apresentou a execução e os resultados gerais do levanta-

mento sistemático do estado da arte em softwares cristalográficos. Foi estabeleci-

do e seguido um protocolo de revisão, e, após a aplicação de diversos filtros, os 

804 softwares inicialmente levantados foram reduzidos a apenas 26, submetidos 

então à revisão. Todas as strings de busca foram documentadas, de forma que é 

possível expandir essa revisão, quando necessário, valendo-se da classificação 

aqui proposta. 

Considera-se que as questões de pesquisa definidas pelo protocolo de 

revisão foram respondidas satisfatoriamente. Foi possível identificar os softwares 

mais relevantes, tanto para extração de características desejáveis, como para es-

tabelecer referências para comparação e avaliação. A classificação anterior de 

características que devem ser analisadas facilitou o processo de levantamento de 

informações e simplificou a tarefa de sumarização e análise dos dados. Além de 

atender aos objetivos do presente trabalho, este levantamento pode servir como 

base para os desenvolvedores de qualquer um dos softwares analisados ou de 

novos aplicativos, caso lhes interesse melhorar o desempenho nos aspectos didá-

ticos e de visualização. 
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3.5 Planejamento e desenvolvimento de software 

Conforme discutido na seção 3.2.1, para colocar em prática estratégias 

didáticas inovadoras no o ensino de ciência dos materiais, apostou-se em mídias 

e tecnologias digitais contemporâneas. Foram estabelecidos alguns princípios 

essenciais, o que influiu na escolha de paradigmas e tecnologias ou mesmo de-

terminou essa escolha. Os conceitos de democratização do conhecimento e de 

educação livre implicam princípios como máxima acessibilidade e mínimo custo 

das ferramentas de ensino. As tecnologias contemporâneas permitem colocar es-

ses princípios e conceitos em prática. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2014), 54,4% 

da população brasileira de 10 ou mais anos de idade – ou seja, 95,4 milhões de 

brasileiros – possui acesso à internet. Essa parcela sobe significativamente consi-

derando a população que ingressa no Ensino Superior. Pode-se considerar, portan-

to, que uma parcela significativa dos estudantes que ingressam no Ensino Superior 

tem acesso a internet. Logo, a abordagem adotada neste trabalho, de desenvolver 

um aplicativo on-line, é adequada aos objetivos propostos (seção 1.2). 

A adoção de certas arquiteturas de software permite diminuir conside-

ravelmente a exigência de desempenho dos dispositivos e também a necessidade 

de banda de internet. O uso de um servidor é necessário para qualquer aplicação 

on-line e implica em investimentos constantes em infraestrutura. Uma opção bas-

tante promissora é a adoção de serviços de nuvem, pois a maioria dos provedo-

res de serviços em nuvem disponibiliza contas gratuitas, caracterizadas por baixo 

poder computacional e pequena capacidade de armazenamento. No contexto 

deste projeto, essas contas devem ser suficientes para as fases iniciais. Mesmo 

no caso de pagamento pelos serviços, existe grande vantagem, pois seu custo é 

proporcional ao uso de recursos, um modelo mais econômico e racional que a 

aquisição de equipamentos. Desta maneira um modelo baseado em serviços de 

computação em nuvem foi escolhido para a implementação do projeto. 

Após uma avaliação das opções disponíveis e considerando aplicativos 

interativos baseados em WebGL, não havia nenhuma arquitetura compatível ou 

padrões que proporcionassem a responsividade desejada. Segundo Philip (1998), 

a programação orientada a eventos possui suma relevância para as aplicações 

voltadas à interação com usuários, por proporcionar benefícios significativos em 

termos de responsividade, escalabilidade e resiliência. No paradigma de orienta-
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ção a eventos, o fluxo da programação é determinado por ações, tais como cli-

ques de mouse, digitação de teclas ou trocas de mensagens com outros módulos 

da aplicação. 

Em segundo lugar, para abordar os problemas de colaboração, para 

dar suporte a um time crescente, distribuído e heterogêneo, além de facilitar o 

desenvolvimento das diversas funcionalidades, adotou-se uma metodologia de 

desenvolvimento baseada em métodos ágeis, bem como uma filosofia modular, 

na qual os componentes do software podiam ser desenvolvidos e testados inde-

pendentemente. Os trabalhos de Osmani (2015) e Zakas (2012) e a especificação 

asynchronous module definition (AMD) são referências adotadas como boas prá-

ticas no desenvolvimento de interfaces em aplicações web. Além de abordar os 

problemas de desenvolvimento, essas opções também impactam positivamente 

no desempenho do software (Osmani, 2015). 

Em suma, do ponto de vista do desenvolvimento de sistema, o projeto 

tem como requisitos principais diminuir custos com hardware, facilitar e agilizar o 

desenvolvimento do software, viabilizar o reuso de módulos e soluções, criar um 

serviço distribuído, escalável, robusto e acessível. Serão, portanto, apresentados 

neste capítulo conceitos, técnicas e tecnologias que representam o estado da arte 

em desenvolvimento de aplicações interativas baseadas na internet, tais como 

arquiteturas orientadas a serviços (SOA), a especificação AMD (Osmani, 2015; 

Zakas, 2010), o padrão model-view-controller (modelo-visão-controlador – MVC), 

o padrão publish-subscribe, o estilo representational state transfer (transferência 

de estado representacional – REST) e objetos JavaScript object notation (JSON). 

A combinação dessas boas práticas no desenvolvimento de aplicações web inte-

rativas permitirá construir uma arquitetura e bases tecnológicas apropriadas ao 

projeto, com o objetivo principal de viabilizar o paradigma de programação reativa 

a aplicações que utilizam tecnologia WebGL. 

 

3.5.1 Metodologias ágeis de desenvolvimento 

A literatura destaca que, para atender às constantes alterações de 

demandas no ambiente contemporâneo de desenvolvimento de software, estão, 

frequentemente, também sujeitos a alterações os requisitos da aplicação e as 

tecnologias e pessoas envolvidas durante todo o seu ciclo de desenvolvimento 

(Rising e Janoff, 2000). Estes desafios, apesar de bastante atuais no contexto 
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empresarial (Rising e Janoff, 2000), são frequentes também em trabalhos de 

pesquisa no contexto acadêmico, nos quais pesquisadores são expostos a 

questões complexas e impossíveis de serem simuladas dentro de laboratórios 

(Grudin, 1994). 

 

3.5.1.1 Scrum 

A denominação ágil, no que diz respeito a metodologias de desenvol-

vimento, é um termo “guarda-chuva” surgido a partir do Manifesto para desenvol-

vimento ágil de software, publicado em 2001 (Beck et al., 2001). A essência desse 

movimento é a definição de um novo enfoque de desenvolvimento de software, 

calcado na agilidade, na flexibilidade, nas habilidades de comunicação e na capa-

cidade de oferecer novos produtos e serviços de valor ao mercado em curtos pe-

ríodos de tempo (Highsmith, 2004). Segundo Angioni (2006), metodologias ágeis 

são ideais em ambientes inovadores por facilitar o processo de tomada de deci-

sões. Isso porque permitem adaptar esse processo às constantes alterações de 

requisitos e de escopo do produto, típicas desses ambientes. 

As primeiras técnicas de desenvolvimento ágil de produtos de software 

surgiram em meados da década de 1990, inspiradas nas melhores práticas da 

indústria japonesa, particularmente pelos princípios de lean manufacturing desen-

volvidos pela Toyota (Hopp e Spearman, 2004). Dentre as mais conhecidas, des-

tacam-se: Scrum (Schwaber e Beedle, 2002), extreme programming (XP) (Beck e 

Andres, 2004) e adaptive software development (ASD) (Highsmith, 2000), entre 

outras. Todas estas metodologias compartilham dos mesmos fundamentos defini-

dos em Beck et al. (2001). 

O Scrum foi desenvolvido por Jeff Sutherland em 1993, baseado em 

um artigo de Takeuchi e Nonaka (1986) que discutia as vantagens de equipes 

pequenas e multidisciplinares no desenvolvimento de produtos. Seguindo os prin-

cípios das metodologias ágeis, no Scrum eliminam-se práticas de controle desne-

cessárias, inadequadas e burocráticas, concentrando-se na essência do processo 

de desenvolvimento (Schwaber e Beedle, 2002). Assim, apesar de uma aborda-

gem relativamente recente, seu emprego tem aumentado bastante nos últimos 

anos, impulsionado por pesquisas que demonstram que, em comparação com 

métodos tradicionais, seu uso aumenta a satisfação dos clientes e diminui o atra-

so em projetos (Mann e Maurer, 2005). 
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A FIG. 50 ilustra os principais fundamentos do Scrum: seus papéis (ro-

les), cerimônias (cerimonies) e artefatos (artifacts) (Scrum Alliance, 2002). 

 

 
FIGURA 50 – Relações entre (roles), cerimônias (cerimonies) e artefatos (arti-
facts) no Scrum. Fonte: Scrum Alliance (2002) (adaptado). 

 

O dono do produto (product owner) é o indivíduo responsável por man-

ter e priorizar uma lista de todos os requisitos do sistema que está sendo constru-

ído ou otimizado. Ele faz parte da equipe de desenvolvimento, sendo responsável 

por interagir com o cliente, listar suas necessidades, mostrar as possibilidades e 

limitações técnicas e, principalmente, identificar prioridades. Esta lista de requisi-

tos inclui novas características e funcionalidades, mas também adaptações às 

mudanças de variáveis de ambiente, tais como tempo, recursos e tecnologia. 

É durante os sprints, ciclos de trabalho com duração de 2 a 4 semanas, 

que a equipe do projeto implementa um conjunto predefinido desses requisitos, 

num procedimento denominado sprint backlog. O planejamento desses ciclos é 

feito em uma reunião (sprint planning meeting) na qual as partes interessadas de-

finem o sprint backlog e se comprometem com a realização do mesmo durante o 

ciclo de sprint. Ao longo do sprint, a equipe do projeto reúne-se diariamente por 

15 minutos (daily scrums), a fim de controlar o progresso e identificar possíveis 

riscos. Ao final de cada ciclo de sprint, produz-se uma versão incremental do pro-

duto contendo todas as adaptações e novas funcionalidades planejadas. 

Antes do início de um novo ciclo, é realizada uma reunião de revisão 

(sprint review meeting) na qual se reforçam os aspectos positivos e discutem-se e 

buscam-se soluções para problemas, dando à equipe do projeto uma oportunida-

de para aprender e melhorar a cada sprint. 
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3.5.2 Sistemas de controle de versão 

Segundo Mason (2006), um sistema de controle de versão (version 

control system – VCS) consiste fundamentalmente em um repositório para arma-

zenamento de artefatos gerados durante o processo de desenvolvimento de um 

projeto de software. Segundo Loeliger (2012), sistemas de controle de versão de-

vem registrar e gerenciar todas as diferentes versões não apenas dos códigos-

fonte, como também da documentação e de todos os arquivos de suporte produ-

zidos pelo projeto, disponibilizando um histórico de revisões e o detalhamento de 

todas as modificações realizadas anteriormente. Existe atualmente uma grande 

quantidade de sistemas de controle de versão disponíveis, com características e 

funcionalidades bastante específicas e adequadas às necessidades de diversos 

tipos de projeto, desde projetos pessoais pequenos e simples até projetos comer-

ciais de grande porte (Loeliger, 2012). 

Segundo Estublier et al. (2000), as principais características comuns a 

um sistema de versionamento são: 

 Item de configuração (configuration item): todos os elementos de in-

formação criados ou requeridos durante o desenvolvimento de um 

produto de software, tais como arquivos de código-fonte, documen-

tos, diretórios e atributos em bancos de dados. Eles devem ser 

identificados de maneira única, e sua evolução deve ser passível de 

rastreamento. 

 Repositório (repository): local de armazenamento de todas as ver-

sões dos itens de configuração, 

 Versão (version): representa o estado de um item de configuração 

que está sendo modificado. Toda versão deve possuir um identifi-

cador único (version identifier – VID). 

 Revisão (revision): versão que resulta de correção de defeitos ou 

implementação de uma nova funcionalidade. As revisões evoluem 

de maneira sequencial, conforme ilustrado na FIG. 51. 
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FIGURA 51 – Diagrama exemplificando novas versões e uma operação de ramifi-
cação. Fonte: Estublier et al. (2000). 

 

 Ramo (branch): uma versão paralela usada concorrentemente, em 

configurações alternativas. Na FIG. 51, a versão 3.1 é um ramo por 

ser considerada uma versão alternativa à versão 3. 

 Espaço de trabalho (workspace): espaço temporário para manter 

uma cópia local da versão a ser modificada. Ele isola as alterações 

feitas por um desenvolvedor de outras alterações paralelas, tornan-

do essa versão privada. 

 Check out (clone): ação de criar uma cópia ou clone de trabalho lo-

cal do repositório. 

 Update: ação de submeter à área de trabalho as modificações con-

tidas no repositório. 

 Commit: ação de criar o artefato no repositório pela primeira vez ou 

criar uma nova versão do artefato quando este passar por uma mo-

dificação. 

 Merge: ação de consolidação entre versões diferentes, objetivando 

gerar uma única versão que agregue todas as alterações realizadas. 

 

Segundo Chacon (2009), sistemas de controle de versão podem ser divi-

didos em três tipos, ou modelos, fundamentais: locais, centralizados e distribuídos. 

Sistemas de controle de versão locais utilizam uma abordagem mo-

nousuário. O controle do repositório é realizado de maneira incremental através 

de scripts de revisão aplicados diretamente nos arquivos do projeto. Apesar de 

ser bastante simples e não requerer repositório central, possui a limitação de ser 

restrito a um único usuário e não viabilizar o desenvolvimento colaborativo e si-

multâneo. O Revision Control System (RCS) (RCS Mantainers, 2011), desenvol-
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vido por Walter F. Tichy, da Purdue University, em 1983, é uma das ferramentas 

de controle de versão local mais conhecidas e usadas até hoje. 

Nos modelos centralizados, existe apenas um único repositório que cen-

traliza todas cópias de trabalho, executando operações de commit, update e merge 

entre o servidor e diversos desenvolvedores. A FIG. 52 ilustra a operação deste 

sistema. Apesar de possibilitarem o trabalho colaborativo entre as equipes de de-

senvolvimento, SCV centralizados possuem a limitação de seu modelo de versio-

namento ser ineficiente quando múltiplas atualizações (commits e merges) são 

realizadas ao mesmo tempo (Chacon, 2009). Há também o risco de disponibilidade, 

uma vez que o repositório é centralizado em um único ponto de falha. Um exemplo 

de SCV centralizado é o Subversion® (Apache Software Foundation, [2015]). 

 

 
FIGURA 52 – Diagrama exemplificando modelo centralizado de controle de ver-
são. Fonte: Ernst (2012) (adaptado). 

 

Os modelos distribuídos, ou descentralizados, são mais recentes e con-

siderados uma evolução por resolver problemas e ineficiências dos SCV anteces-

sores. Nesse tipo de SCV, cada desenvolvedor possui um repositório e área de 

trabalho próprios em seu computador. Isso possibilita fluxos de trabalho mais otimi-

zados, já que as atualizações de commits, updates e merges ocorrem no repositó-

rio local, e a sincronização com o repositório principal (pull e push) é realizada com 

muito menos frequência. Assim, contrastando com os sistemas centralizados, qual-

quer repositório de qualquer um dos clientes pode ser utilizado como backup caso 

ocorra alguma falha em algum servidor (Chacon, 2009). A FIG. 53 ilustra a opera-

ção deste sistema. Exemplos de SCV distribuídos são Git (Git Project, [s.d.]), Mer-

curial (Mercurial Community, [s.d.]) e Darcs (Darcs Community, [s.d.]). 
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FIGURA 53 – Diagrama exemplificando modelo distribuído de controle de versão. 
Fonte: Ernst (2012) (adaptado). 

 

Devido à natureza distribuída e descentralizada, esse tipo de SCV é 

ideal para metodologias ágeis nas quais funcionalidades e correções são incre-

mentais e iterativas. Muitos projetos que utilizam este SCV adotam também um 

modelo de software como serviço (software as a service – SaaS) (seção 

3.5.3.2.1), que, além de facilitar e simplificar o fluxo de trabalho dos usuários, 

apresenta alta escalabilidade, sendo bastante eficientes para colaboração em 

equipes distribuídas (Chacon, 2009). 

 

3.5.3 Conceitos, tecnologias e plataformas para aplicações web interativas 

 

3.5.3.1 SOA 

Hassan (2012) coloca sete estágios para o lançamento de uma aplica-

ção na nuvem: projeto da aplicação, implementação local da aplicação, simulação 

local da aplicação, lançamento da aplicação no ambiente de nuvem, simulação e 

testes da aplicação na nuvem, e aplicação operacional no ambiente de nuvem. 

Idealmente, o projeto da aplicação se inicia com decisões de alto nível 

e a materialização de uma arquitetura. A arquitetura define de maneira formal o 

particionamento de um sistema de software em componentes, protocolos para 

interação e linguagens de comunicação entre eles, além de padrões de comuni-

cação entre terminais (Lampesberger, 2015). Arquitetura pressupõe a separação 
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de preocupações, ou seja, separação de um problema em diversas partes para se 

concentrar em um aspecto por vez, permitindo a evolução independente das par-

tes do sistema (Lampesberger, 2015). 

Serviços podem ser definidos como componentes de software distribu-

ídos e acessíveis na rede por meio de métodos de comunicação estabelecidos. 

Uma característica da orientação a serviços é prover funcionalidades e conteúdo 

para diversas plataformas de hardware e software. Os elementos de arquiteturas 

orientadas a serviços (SOA) operam em alto nível de abstração, ficando mais pró-

ximos do modelo de negócio e independentes das plataformas de TI, que podem 

ser heterogêneas. Além dos usuários, um serviço também pode ser consumidor 

de serviços em uma interação serviço-serviço (Lampesberger, 2015). De fato, a 

orientação a serviço é um princípio recomendado para aplicações na nuvem 

(Zhang, 2009). Segundo Radosevic e Balatinac (2014), a computação em nuvem 

e as SOA deverão, no futuro, conviver, complementar e dar suporte uma à outra. 

As SOA têm se mostrado promissoras para integração e manutenção 

de sistemas de informação distribuídos, complexos e heterogêneos. A localiza-

ção geográfica do serviço não é relevante; ao mesmo tempo, o serviço está dis-

ponível em qualquer ponto do sistema (ubiquidade). Novos serviços do sistema 

podem ser compostos a partir de serviços já existentes. SOA não é uma tecno-

logia, mas um paradigma para organizar e utilizar capacidades distribuídas que 

podem estar sob o controle de diferentes domínios proprietários, extraindo seu 

verdadeiro valor da reutilização de componentes e da agilidade proporcionadas 

ao desenvolvimento de sistemas em software. Representa as interfaces dos 

componentes como serviços reutilizáveis, distribuídos, pouco acoplados e pa-

dronizados (Vogel, 2011). 

A comunicação entre os elementos de SOA se dá por troca de mensa-

gens de rede, por um protocolo padrão adotado e uma interface bem definida. 

Assim, as SOA são independentes de plataformas e linguagens de programação, 

necessitando somente de interfaces bem definidas nos serviços e um protocolo 

padrão de comunicação em rede, de preferência aberto, para a interoperabilidade 

de serviços. Gorton (2011) afirma que as tecnologias de serviços web (web servi-

ces) são as únicas atualmente que permitem a construção de arquiteturas basea-

das em serviços realmente interoperáveis. 
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3.5.3.1.1 Web services e REST 

Web services procuram fornecer uma integração entre sistemas depen-

dendo apenas de protocolo de transferência de hipertexto (hypertext transfer proto-

col – HTTP), permitindo o uso de plataformas distintas e não dependendo de 

tecnologias proprietárias e/ou restritivas. Web service é, portanto, uma arquitetura 

em software projetada para suportar interoperabilidade entre máquinas em rede 

(Gorton, 2011). Para Daigneau (2010), serviços podem ser considerados qualquer 

função de software que carregue alguma tarefa de negócio, como a execução de 

alguma transação ou acesso a determinados arquivos. Serviços podem ser utiliza-

dos por diversos tipos de aplicações, promovendo a reutilização de componentes e 

a colaboração entre sistemas. Web services procuram fornecer uma integração 

entre sistemas dependendo apenas de HTTP, permitindo o uso de plataformas dis-

tintas e não dependendo de tecnologias proprietárias e/ou restritivas. O foco está 

na simplicidade e interoperabilidade (Gorton, 2011). O conteúdo tem se desvincula-

do da forma, permitindo que diversas fontes de informação apenas postem as in-

formações na rede, deixando livre para cada aplicação decidir como e de que forma 

publicar a informação. Em vez de serem consumidas na forma de linguagem de 

marcação de hipertexto (hypertext markup language – HTML) formatado por nave-

gadores, as informações são apresentadas na forma de linguagem de marcação 

extensiva (extensible markup language – XML) (W3C, [s.d.]b) ou JSON ou outro 

formato que possa ser compreendido por máquinas (Richardson et al., 2007). 

Os web services garantem a interoperabilidade de serviços com men-

sagens XML sobre protocolo simples de acesso a objetos (simple object access 

protocol – SOAP), independente da linguagem de programação ou plataforma de 

hardware. SOAP é um protocolo de serviço baseado em XML e, assim como este, 

também especificado pela World Wide Web Consortium (W3C). Esse protocolo 

permite a troca de dados entre os clientes e o web service. Mensagens SOAP são 

tipicamente transmitidas usando HTTP, com serialização XML em conjunto com 

outras normas relacionadas à web (W3C, 2004). 

Uma aplicação cliente encontra um serviço de interesse através de um 

serviço de registros universal description, discovery and integration (UDDI) 

(OASIS®, [s.d.]), uma especificação padrão da Oasis® para publicar e descobrir 

serviços em SOA. O web service da rede que presta o serviço de registro UDDI 

publica os contratos recebidos de forma centralizada, permitindo que aplicações 
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cliente encontrem mais facilmente web services e serviços disponíveis na rede. 

Com a informação da localização do web service que hospeda o serviço deseja-

do, o cliente solicita o contrato de serviço via SOAP, sobre HTTP. Com o contrato 

de serviço denominado web services description language (WSDL), o cliente im-

plementa métodos de interface com o serviço desejado e passa a consumi-lo via 

SOAP sobre HTTP. O WSDL descreve em XML as interfaces de métodos dispo-

níveis em um web service. Esse processo é ilustrado pela FIG. 54. 

 

 
FIGURA 54 – Relacionamentos entre aplicação cliente, provedor e registro de 
serviços na arquitetura SOA. Fonte: do autor. 

 

Embora XML, SOAP e WSDL tenham especificações bem definidas 

(W3C, [s.d.]b; [s.d.]d; 2011), existem diversas maneiras de utilizar essas tecno-

logias para implementar web services, o que leva a conflitos a respeito da inte-

roperabilidade de serviços. Com o objetivo de manter a interoperabilidade entre 

web services, existem inúmeros esforços de padronização de web services, 

mantido por organizações como Web Services Interoperability Organization 

(WS-I), Oasis® e W3C. 

 

3.5.3.1.1.1 REST 

O HTTP é um protocolo base para a comunicação de dados da web 

que opera sobre o protocolo TCP (segundo o modelo OSI) e funciona através da 

transmissão de mensagens de requisição e resposta. Alguns web services utili-

zam o HTTP apenas como meio de transporte de dados; outros, o utilizam como 

um protocolo completo (Daigneau, 2010). 

A arquitetura REST utiliza apenas recursos do HTTP e foi concebida 

por Roy Thomas Fielding para a construção de web services consistentes e coe-
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sos, enfatizando a escalabilidade na interação entre os componentes, a generali-

dade de interfaces e a implantação (deploy) independente dos componentes de 

um sistema (Fielding, 2000). REST não se trata de uma tecnologia, mas de um 

estilo de arquitetura baseado em recursos e nas representações desses recursos. 

Basear-se em recursos significa referir-se a objetos, em vez de referir-se a ações 

(Masse, 2011). 

Em REST, assume-se a separação de responsabilidades entre cliente e 

servidor e deve ser definida uma interface entre eles. Essa separação implica que 

clientes não devem tratar de armazenamento de dados e que o servidor não se 

preocupa com a interface do usuário, tampouco com o estado do mesmo. Com 

uma interface bem definida, a arquitetura se torna mais simples e desacoplada, de 

modo que cada parte da aplicação pode ser desenvolvida de forma independente. 

Em REST, as interações entre cliente-servidor não possuem estados ou sessões. A 

independência do estado da aplicação provê grande escalabilidade, já que o servi-

dor não mantém o estado da aplicação e, com isso, balanceadores de carga não 

precisam se preocupar com sessões de usuário. No entanto, o cliente deve incluir 

toda informação que o servidor precisa para processar cada requisição. 

Quando uma interface de programação de aplicação (application pro-

gramming interface – API) é exposta na web e segue os princípios REST, esta 

pode ser chamada de uma REST API, tornando o web service um RESTful (Mas-

se, 2011). Web services denominados RESTful utilizam o protocolo HTTP como 

base única e suficiente para a criação de aplicações expostas na forma de servi-

ços, focando na identificação e disposição de recursos ao invés da troca individual 

de transações (Bean, 2010). Uma importante funcionalidade do HTTP é negocia-

ção da representação de dados, o que permite que os sistemas que o utilizam 

para comunicação sejam construídos de forma independente dos dados que es-

tão sendo transferidos (Lampesberger, 2015). O REST é baseado em recursos e 

nos estados desses recursos, identificados por identificadores uniformes de re-

cursos (uniform resource identifiers – URI) e acessados por representações como 

XML ou JSON (Fielding, 2000). Com os meios para identificar e representar re-

cursos, resta saber como interagir com eles, o que é feito por verbos HTTP. Os 

verbos mais utilizados são GET, POST, PUT, DELETE. Um exemplo clássico de 

aplicação baseada em REST é uma aplicação Create, Read, Update and Delete 

(CRUD), implementada com os verbos supracitados. 
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O HTML, XML e JSON são as linguagens mais influentes para troca de 

informação na web. As linguagens baseadas em texto possuem menor densidade 

de informação se comparadas às baseadas em bits (binárias), mas, em contrapar-

tida, podem ser compreendidas por humanos. O JSON é um formato de texto 

simples usado para serializar informação como pares estruturados de chave-

valor, sendo conhecido pela facilidade com que seu conteúdo pode ser lido e es-

crito por humanos. Sua sintaxe é um subconjunto do JavaScript, e um documento 

JSON é analisado (parsed) ou avaliado (evaluated) para um objeto em tempo re-

al. Dentre as vantagens do formato JSON sobre XML, além da melhor legibilida-

de, está a notória redução na quantidade de dados das estruturas de organização 

e a simplicidade dos parsers JSON comparado aos XML. JSON também é com-

pletamente independente de linguagens, porém, utiliza convenções que são fami-

liares a programadores de linguagens da família do C, incluindo C++, C#, Java, 

JavaScript, Perl, Python e muitas outras. Estas características fazem do JSON 

uma linguagem de troca de dados bastante generalista. Assim como na maioria 

das linguagens baseada em texto, o JSON possui ainda um equivalente binário 

(binary JavaScript object notation – BSON), o que diminui a sobrecarga computa-

cional da etapa de avaliação de texto (Lampesberger, 2015). Finalmente, os na-

vegadores modernos já incorporaram o suporte nativo ao JSON, anulando os 

custos de desempenho associados às bibliotecas JavaScript. O suporte nativo 

veio após uma proposta de inclusão na especificação ECMAScript 3.1 (versão 

esboço), em maio de 2008. Assim, o emprego de JSON em sistemas RESTful 

tem se popularizado, principalmente em sistemas que prezam pela simplicidade e 

racionalização dos recursos computacionais. 

 

3.5.3.2 Computação em nuvem 

A tendência da computação é explorar cada vez mais os recursos 

compartilhados na internet. A “nuvem” é resultado da mudança da computação 

desktop para uma orientada a serviços, utilizando clusters e bancos de dados lo-

calizados em grandes datacenters (Hwang et al., 2011). Pode ser vista como a 

industrialização da provisão e da entrega de serviços via internet, usando tecno-

logias consagradas da web e de serviços empresariais (enterprise services) 

(Lampesberger, 2015). A tendência é simplificar o modelo tradicional, onde o cli-

ente detém e administra toda a infraestrutura (FIG. 52a), transferindo boa parte 
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das tarefas de administração para terceiros (Hwang et al., 2011). O conceito bási-

co da computação em nuvem é administrar e agendar recursos computacionais 

conectados em rede e provê-los a diversos usuários de acordo com suas neces-

sidades, negociadas no acordo de nível de serviço (service level agreement – 

SLA). Os recursos estão sempre disponíveis ao usuário e podem ser escalados, 

sendo a cobrança feita de acordo com o uso (Jain e Kumar, 2014). 

A nuvem oferece mais opções às organizações para a implantação de 

infraestrutura de tecnologia da informação. É dirigida por princípios econômicos e 

busca reduzir substancialmente o investimento inicial e os custos de posse e ope-

ração (FIG. 55) em grandes datacenters (Hwang et al., 2011), além de transferir 

diversos riscos para terceiros (Gorelik, 2013). As empresas não precisam se pre-

ocupar com instalação de servidores, armazenamento e interfaces de rede, segu-

rança e disponibilidade (Rodger, 2011), e os custos de hardware são 

compartilhados entre os vários clientes. Isso faz da computação em nuvem uma 

alternativa mais econômica, se comparada aos custos de aquisição, administra-

ção e atualização de um servidor próprio. Além disso, os recursos estão prontos 

para uso imediato, e atualizações de software são garantidas e executadas com 

maior agilidade (Liu et al., 2011). 

A elasticidade e escalabilidade, aliadas ao modelo de cobrança por 

uso, permitem absorver picos na carga de trabalho com maior eficiência técnica e 

econômica, comportando tanto o crescimento como a redução no uso de um ser-

viço (Hwang et al., 2011). Esses aspectos são bastante explorados por startups, 

um tipo de empreendimento que precisa se posicionar rapidamente no mercado e 

ter capacidade para comportar picos de uso caso a demanda se materialize (Wei-

dong et al., 2010). 

Do ponto de vista do desenvolvedor, a computação em nuvem pode facili-

tar o teste e desenvolvimento de aplicações por meio de ambientes preconfigurados 

e prontos para uso, permitindo integrar serviços e funções de uma organização com 

aquelas disponibilizados na nuvem ou construir rapidamente serviços em ambientes 

de desenvolvimento da nuvem (Vogel, 2011). Finalmente, o usuário final se beneficia 

por não precisar comprar, instalar e atualizar software. Por serem baseados no na-

vegador, os serviços são acessíveis em diversos tipos de sistemas, plataformas e 

dispositivos. A interação e comunicação entre os provedores e consumidores é, por-

tanto, um aspecto chave da entrega do serviço (Lampesberger, 2015). 
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3.5.3.2.1 Categorias de serviço 

São três as categorias mais consagradas de serviço (Liu et al., 2011): 

software como serviço (software as a service – SaaS), plataforma como serviço 

(platform as a service – PaaS) e infraestrutura como serviço (infrastructure as a 

service – IaaS). Cada tipo expõe o usuário a diferentes tipos de operações admi-

nistrativas e operacionais e a diferentes pontos de acesso no sistema, o que pode 

ser observado com maiores detalhes na FIG. 55. 

 

 
FIGURA 55 – Distribuição de responsabilidades entre provedor e cliente nos di-
versos tipos de serviços em nuvem. Fonte: Liu et al. (2001) (adaptado). 
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Em um SaaS, são disponibilizadas aplicações diretamente aos usuá-

rios finais, acessíveis em diversos dispositivos via navegadores. O consumidor 

controla, no máximo, algumas opções de configuração da aplicação (FIG. 55d), 

ficando todo o resto a cargo do provedor (Liu et al., 2011). 

O modelo PaaS é constituído por uma coleção de serviços voltados à 

criação e lançamento de software na nuvem (Devi e Ganesan, 2015). Em termos 

práticos, o consumidor pode implantar suas próprias aplicações na infraestrutura 

física da nuvem, utilizando ferramentas fornecidas pelo provedor. Neste caso, não 

é possível controlar a infraestrutura física, apenas as aplicações em execução 

(FIG. 55c), e acessar opções de configuração do ambiente de hospedagem (Liu et 

al., 2011). Tecnicamente, não há acesso direto ao sistema operacional (bancos 

de dados, plataformas de desenvolvimento, servidores de aplicação), e sim ape-

nas aos ambientes de execução (Gorelik, 2013). Serviços mais comuns dos PaaS 

são componentes de software preconfigurados, bancos de dados escaláveis, pla-

taformas de integração dos componentes internos ou serviços externos, lança-

mento e administração automática de aplicações e ambientes de tempo de 

execução de aplicação web, ferramentas de monitoramento. São PaaS tradicio-

nais: OpenShift, Google App Engine e Heroku (Jurenka, 2015). 

Benefícios chave de um PaaS são a minimização de recursos e tempo 

gastos em manutenção e administração do sistema, além da escalabilidade e fle-

xibilidade automática dos serviços (Mutavdzic, [2010]). Isso permite ao desenvol-

vedor concentrar-se no processo de desenvolvimento de software (Gorelik, 2013). 

Um aplicativo pode ser construído com menos linhas de código, permitindo que o 

desenvolvimento se concentre nas funcionalidades essenciais e na inovação. De-

vido a essas características, é possível denominá-lo como uma framework “agile-

ready” (Devi e Ganesan, 2015). De fato, muitos times de desenvolvimento adotam 

métodos de desenvolvimento ágeis em PaaS, em detrimento ao tradicional mode-

lo em cascata (Gorelik, 2013). 

O modelo IaaS provê recursos computacionais físicos típicos de um da-

tacenter, como servidores, discos, estrutura de rede, além de software de controle 

básico, como sistemas operacionais e máquinas virtuais (Gorelik, 2013). O con-

sumidor não pode controlar a infraestrutura física (FIG. 48b), mas pode escolher e 

controlar sistemas operacionais e todas as aplicações e o armazenamento, além 

de ter acesso a algumas configurações dos componentes de rede (Liu et al., 
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2011). O principal benefício de um IaaS (Mutavdzic, [2010]) é a redução de custos 

na aquisição, manutenção e atualização de hardware e software, e a economia 

devido ao modelo de pagamento por uso (Gorelik, 2013). Existem sete caracterís-

ticas principais de um IaaS (Casalicchio e Silvestri, 2011): modelo de personaliza-

ção, modelo de cobrança, tipo de interface, balanceamento de carga (load 

balancing), SLA, serviços de monitoramento e escalabilidade automática. O mo-

delo IaaS tende a perder espaço no mercado para os modelos PaaS e SaaS. 

Exemplos típicos são Google Compute Engine, Microsoft Azure e Amazon Web 

Services (AWS), sendo que os dois últimos também são comumente classificados 

como PaaS (Jurenka, 2015). 

De fato, não é simples classificar com precisão um serviço de compu-

tação na nuvem. Autores como Gorelik (2013) afirmam que as fronteiras entre os 

modelos estão se tornando mais indefinidas. O banco de dados Amazon RDS, por 

exemplo, pode ser facilmente classificado tanto no modelo PaaS como no IaaS. 

Isso se deve ao fato que os provedores procuram cada vez mais oferecer melhor 

produtividade aos seus consumidores, complementando suas ofertas IaaS com 

serviços PaaS e até mesmo SaaS. Essa imprecisão deixou o campo aberto para 

outras classificações, como network as a service (NaaS) (ISO/IEC, 2014), infor-

mation as a service (INFaaS), integration as a service (INTaaS), storage as a ser-

vice (STaaS) (Kulkarni et al., 2012) e database as a service (DaaS) (Krishna 

Anne, 2012). 

 

3.5.3.2.2 A importância da virtualização 

A virtualização é uma tecnologia vital para operacionalizar o comparti-

lhamento dos recursos de uma nuvem, além de otimizar sua utilização. Máquinas 

virtuais permitem a abstração de serviços e aplicações da infraestrutura (Chen et 

al., 2012). A virtualização de servidores permite criar o servidor lógico indepen-

dente da estrutura física. A plataforma virtual é elástica e provê hardware, softwa-

re e dados dinamicamente (Hwang et al., 2011). 

Além de máquinas virtuais tradicionais, existe a abordagem dos con-

tainers, que promete inúmeras vantagens. Um container é um ambiente de 

execução autocontido que compartilha o kernel do sistema hospedeiro, poden-

do ser isolado de outros containers do sistema. Comparados a máquinas virtu-

ais, os containers não têm a mesma sobrecarga computacional (overhead), 
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pois requerem apenas a aplicação e suas dependências, compartilhando o 

kernel do sistema operacional. Essa mesma característica torna a inicialização 

de containers muito mais rápida do que das máquinas virtuais. Tecnologias 

comuns são as “zonas” do Solaris, OpenVZ, FreeBSD jails, LXC, Docker e os 

Dynos (Heroku). A limitação desta abordagem é a restrição ao sistema opera-

cional em uso (Jurenka, 2015). 

 

3.5.3.2.3 Limitações 

Para organizações, as limitações na adoção de soluções de computa-

ção em nuvem decorrem principalmente dos diversos riscos existentes e de ques-

tões de desempenho. Liu et al. (2011) destacam que a adoção depende de como 

o provedor resolve as preocupações de segurança, portabilidade e interoperabili-

dade. No caso de instituições acadêmicas, não existe acesso a infraestrutura de 

baixo nível na escala de um datacenter para o teste de algoritmos e sistemas, de-

vido à falta de recursos financeiros ou de relações com a indústria (Barker, 2014). 

Isso torna difícil a produção de pesquisas significativas na área de computação 

em nuvem. De acordo com Clarke (2010), os riscos principais podem ser operaci-

onais, de contingência, de segurança e de negócio. 

A interoperabilidade é a habilidade de escrever código que funcione 

diretamente em um ou mais provedores simultaneamente (Devi e Ganesan, 

2015). Um problema muito destacado na literatura é o chamado lock-in, ocasio-

nado pela falta geral de interoperabilidade nos serviços de nuvem, ou seja, difi-

culdade ou impossibilidade de migração de um sistema já estabelecido de uma 

nuvem a outra. O custo envolvido em uma migração induz a conformação do 

cliente a condições de desempenho insatisfatório ou custos de operação maio-

res que a média do mercado (Bessani et al., 2012). Isso quer dizer, na prática, 

que as soluções de cada provedor são únicas e que os componentes são muito 

acoplados. Soluções exploradas recentemente para abordar esse problema são 

imagens de máquinas virtuais que utilizem um padrão aberto interoperável e 

containers (Devi e Ganesan, 2015). 

As questões de desempenho relacionam-se principalmente com a dis-

ponibilidade, confiabilidade, compatibilidade, tolerância, recuperação de falhas, 

elasticidade e escalabilidade (Radosevic e Balatinac, 2014). A elasticidade é uma 

propriedade fundamental tanto para grandes companhias como para iniciantes. 
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Na prática, não existem plataformas infinitamente e instantaneamente elásticas 

(Radosevic e Balatinac, 2014). Há inevitavelmente um atraso entre a requisição e 

a disponibilização efetiva de uma aplicação (Brebner, 2012). A escalabilidade é 

especialmente importante para aplicações SaaS para lidar com uma grande quan-

tidade de requisições simultâneas (Tsai et al., [2012]). Existem ainda provedores 

IaaS que não oferecem serviços como escalabilidade automática e monitoramen-

to avançado (Casalicchio e Silvestri, 2011). 

A disponibilidade e confiabilidade relacionam-se principalmente com a 

capacidade de tolerar erros e a redundância existente no sistema. Muitas arquite-

turas existentes são do tipo two-tier (interface no cliente, dados no servidor), que 

são consideradas mais acopladas e menos confiáveis que as three-tier (camada 

adicional de aplicação, intermediária) (Phatak e Kamalesh, [2010]). Os provedores 

precisam, eventualmente, fazer pausas para reparos e atualizações. Boa parte 

das soluções não possui mecanismos para recuperação no caso de falhas catas-

tróficas (Bessani et al., 2012). 

O principal risco enfatizado na literatura de maneira geral é a segu-

rança: do acesso, dos dados e de ataque ao sistema. Essa questão impede a 

adoção mais generalizada das nuvens públicas, apesar das diversas vantagens 

econômicas (Devi e Ganesan, 2015). Uma das principais preocupações é a con-

fiança no provedor para garantir privacidade das informações (Radosevic e Bala-

tinac, 2014) e não conhecer a localização dos dados (Begum e Khan, 2011). 

Para o cliente, é fundamental poder contar com o provedor como parte de uma 

fundação robusta para construir seu negócio (Bessani et al., 2012). Além disso, 

o compartilhamento dos recursos de uma nuvem pública com máquinas virtuais 

cria vizinhanças com outros clientes – que podem ser, inclusive, entidades mali-

ciosas (Chen et al., 2012). 

Riscos de segurança relacionam-se à autenticação, autorização, confi-

dencialidade, integridade e resposta a incidentes (Liu et al., 2011). A falha no 

atendimento a esses requisitos pode levar ao uso não autorizado de recursos e 

serviços da nuvem e ao roubo de dados (Almutairi et al., 2012). Mesmo provedo-

res consagrados como a Amazon já demonstraram fragilidade de segurança em 

experimentos, apesar do uso de criptografia avançada (Sarkar et al., [2012]). 
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3.5.3.3 Aplicações web na nuvem 

 

3.5.3.3.1 Tecnologias para cliente 

 

3.5.3.3.1.1 JavaScript 

O JavaScript ou ECMAScript é uma linguagem de programação in-

terpretada multiparadigma e dinâmica, suportando tanto programação orienta-

da a objetos, como imperativa e funcional, de tipagem fraca e implícita. Foi 

originalmente desenvolvida por Brendan Eich, em 1995, na empresa Netscape, 

como parte de seu produto principal, o Netscape Navigator. Este era o nave-

gador de internet dominante naquele período. O JavaScript é tradicionalmente 

utilizado em conjunto com o HTML e o CSS para a construção de páginas web. 

Ele se tornou a linguagem mais popular do mundo, e é suportada por pratica-

mente todos os navegadores atuais. Ambientes de execução como o Google 

V8, denominados “motores” JavaScript, estão tipicamente incorporados em 

navegadores e em serviços como o NodeJS, interpretando o código para lin-

guagem de máquina e estabelecendo diversas restrições no sistema e na rede 

para aplicar políticas de segurança (Lampesberger, 2015). Os motores JavaS-

cript passaram de interpretadores para compiladores (just-in-time – JIT), como 

o V8, evolução necessária devido à complexidade crescente das aplicações 

construídas nessa linguagem (Zakas, 2010). O código JavaScript pode ser di-

retamente incorporado em HTML ou XHTML ou como conteúdo baseado em 

texto (Lampesberger, 2015). 

 

3.5.3.3.1.2 HTML5 

O HTML foi inicialmente projetado para descrever documentos científi-

cos. Muitas versões do HTML surgiram, levando a implementações incompatíveis 

ou representações visuais inconsistentes nos navegadores (Lampesberger, 

2015). Uma área que não havia sido adequadamente coberta pelo HTML é a área 

das aplicações web e, por isso, funcionalidades interativas na web dependeram 

por muito tempo de plugins como Adobe Flash, o que sempre teve impacto na 

acessibilidade. A especificação HTML5 representa uma tentativa de atingir uma 

padronização e promete dar suporte a construção de rich web applications (RIA) 

acessíveis em navegadores e dispositivos móveis. As tecnologias devem melho-
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rar sobremaneira o suporte a aplicações interativas, provendo capacidade nativa 

de renderização 3D, websockets e eventos enviados pelo servidor (server sent 

events – SSE), transmissão de mensagens, suporte a diversos formatos de áudio 

e vídeo, geolocalização e armazenamento local (Pilgrim, 2010). 

 

3.5.3.3.1.3 Bootstrap e JQuery 

O Bootstrap é uma framework front-end de CSS extensamente docu-

mentado e muito popular, voltado a criar elementos de interface gráfica responsi-

vos em websites. É conhecido por poupar muito do trabalho de escrever CSS, 

facilitando construir protótipos. Além do sistema de grid, que adapta a interface à 

tela do dispositivo, oferece uma grande quantidade de componentes, como bo-

tões, barras de navegação, ícones, componentes de paginação, dentre vários ou-

tros. A biblioteca JavaScript JQuery é comumente utilizada para a programação 

lógica das interfaces gráficas e criação de elementos animados, lidando com os 

eventos internos e os produzidos pelo usuário. 

 

3.5.3.3.2 Tecnologias para servidor 

 

3.5.3.3.2.1 Ruby on Rails 

O Ruby on Rails é uma framework MVC que provê estruturas padroni-

zadas para desenvolvimento de serviços de bancos de dados, web services e pá-

ginas web. Foi criada para aumentar a produtividade e a organização do 

programador, além de reduzir as barreiras ao desenvolvimento de aplicações (Ri-

chardson et al., 2007). As aplicações Rails são todas escritas em Ruby, o que 

permite escrever aplicações altamente legíveis e de maneira ágil. Dentre os prin-

cípios que guiam a filosofia do Rails, estão: nunca repetir código (princípio “dry”), 

e assumir REST como o melhor estilo para se desenvolver aplicações para a web 

(Richardson et al., 2007). O programador apenas escreve a funcionalidade da 

aplicação nos modelos, controladores e vistas, e a framework os interliga durante 

a execução do programa, sem necessidade de intervenção por parte do utilizador. 

A utilização desta framework facilita a implementação de web services utilizando o 

padrão REST e formatos XML e JSON para transferência de dados (Costa, 2008). 

A Ruby on Rails é normalmente lançada com um servidor de banco de dados co-

mo o PostgreSQL e um servidor web como o Puma – este escrito em Ruby e co-
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nhecido por sua leveza, velocidade e capacidade de paralelismo. O Puma imple-

menta um servidor HTTP e usa a interface Rack. 

 

3.5.3.3.2.2 Sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) 

Um sistema de banco de dados é um sistema computadorizado para 

armazenamento de informações e subsequente recuperação e atualização dessas 

informações. Os sistemas computadorizados responsáveis pelo gerenciamento de 

bancos de dados são conhecidos por sistemas de gerenciamento de banco de da-

dos (SGBD), ou database management systems (DBMS). Através deles, é possível 

definir, construir, manipular e compartilhar bancos de dados entre usuários e apli-

cações. SGBD controlam o meio pelo qual os dados serão armazenados e forne-

cem as funções que serão expostas aos usuários e aplicações para a consulta 

(querying) e atualização de dados. Eles permitem que dados sejam normalizados, 

evitando redundância e inconsistência de dados. Geralmente, eles também forne-

cem um módulo para processamento e otimização de consultas. Funcionalidades 

de backup e recuperação também são comuns em SGBD (Date, 2004). 

O movimento NoSQL tem como principal objetivo encontrar alternativas 

para problemas que não podem ser resolvidos por meio dos bancos de dados 

relacionais. Diferente dos SGBD relacionais, no mundo NoSQL, o esquema dos 

dados é usualmente responsabilidade da aplicação. Existem ainda outros dois 

aspectos que diferenciam bancos de dados NoSQL dos relacionais, que são a 

forma como os dados são armazenados e acessados em disco e os modelos de 

consultas utilizados (Date, 2004). 

Bancos de dados NoSQL do tipo chave/valor utilizam um modelo de 

dados bem simples, geralmente um mapa (ou HashMap) ou dicionário (ou array 

associativo), onde clientes armazenam e requisitam valores por meio de chaves. 

Já os bancos de dados orientados a documentos permitem o armazenamento de 

informações mais complexas, com pares de chave/valor sendo armazenados na 

forma de documentos, normalmente adotando o formato JSON (Date, 2004; 

Strauch, 2011). Uma vantagem clara do uso de documentos é que correspondem 

aos tipos de dados nativos de diversas linguagens de programação, como o Ja-

vaScript. Além de sua presença na programação do lado servidor, o formato para 

serialização de dados JSON tem sido adotado largamente como uma alternativa 

ao XML para transferência de dados, como em web services. O formato também 
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é utilizado por diversos bancos de dados, como MongoDB e PostgreSQL. Os da-

dos são comumente armazenados no formato BSON, projetado de forma a priori-

zar três características: leveza, transversalidade (permitir buscas e edições 

rápidas nos documentos) e eficiência de decodificação. 

O NoSQL foi criado com vistas à escalabilidade, escalando horizontal-

mente com maior facilidade e em hardware comum. Bancos de dados NoSQL 

também possuem alto fluxo (throughput) de dados (Strauch, 2011). O MongoDB é 

uma opção open-source muito popular no mercado. No entanto, o recente suporte 

ao BJSON no PostgreSQL se mostra uma opção de desempenho superior. Os 

dois bancos de dados são amplamente disponibilizados por diversos provedores 

de computação em nuvem. 

 

3.5.3.3.2.3 GitHub 

Todo sistema moderno em nuvem possui um repositório de código-

fonte, que permite desenvolvimento colaborativo, armazenamento de backups, 

assim como sincronização automática de atualizações. Um dos sistemas mais 

conhecidos é o Git, inventado por Linus Torvalds para apoiar o desenvolvimento 

do sistema Linux, devido a limitações nos sistemas da época (Loeliger, 2012). 

Dentre essas características, estava o desenvolvimento distribuído sem necessi-

dade de sincronização com um repositório central, repositório completo distribuí-

do. O Git é implementado e oferecido pelo serviço de web hosting GitHub. 

 

3.5.3.4 Computação gráfica na web 

Foi consultada literatura que se dedica a analisar e comparar as princi-

pais tecnologias para desenvolvimento de aplicações 3D (Pattrasitidech, 2014; 

Petridis et al., 2010; Waerner, 2012). Essa literatura destaca as seguintes tecno-

logias como flexíveis e repletas de funcionalidades: Unreal/UDK, Blender, Unity 

3D, CryEngine, Source e Ogre3D. Entretanto, apontam que tais tecnologias exi-

gem a instalação de aplicativos nos dispositivos do cliente, comprometendo a por-

tabilidade das aplicações. Frente a este cenário, tecnologias para 

desenvolvimento de aplicações 3D na web são alternativas de maior portabilida-

de. Segundo Waerner (2012), as principais opções são JOGL, LWJGL, WebGL e 

Stage 3D. Conforme apresentado na TAB. 1, o WebGL tem nítido destaque con-

siderando todos os critérios de avaliação. 
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TABELA 1 – Avaliação das tecnologias de computação gráfica para web. 

 
Fonte – Waerner (2012) (adaptado). 

 

Em 2011, como consequência da aquisição da Sun Microsystems pela 

Oracle, surgiu uma série de incompatibilidades e instabilidades na plataforma Ja-

va (Kaspersky Lab, [s.d.]). Isso levou à recomendação, por parte do Departamen-

to de Defesa dos Estados Unidos, de remoção e não utilização da plataforma 

(Computer Emergency Readiness Team, 2013), e à descontinuação do suporte 

nativo por parte de uma grande quantidade de navegadores (Gruman, 2013). 

Consequentemente, as tecnologias derivadas do Java (Java 3D, JOGL e LWJGL) 

entraram em declínio. 

Após a análise das tecnologias disponíveis, entendeu-se que a tecnologia 

WebGL seria a mais adequada (TAB. 1). Ela foi, então, adotada como a plataforma 

tecnológica de computação gráfica do projeto. Barbosa (2013) descreve brevemente 

o histórico do WebGL. Em 2009, o Khronos Group anunciou o desenvolvimento de 

uma tecnologia open-source capaz de renderizar gráficos 3D acelerados por hardwa-

re num navegador, sem a necessidade de instalação de qualquer plug-in. Na especi-

ficação do WebGL, estiveram envolvidas empresas como Google, Mozilla, Opera, 

Apple, NVIDIA e AMD. A versão 1.0 desta tecnologia foi lançada em 2011. Em outu-

bro de 2014, o W3C, consórcio de empresas de tecnologia que coordena os padrões 

da internet quanto à linguagem, finalizou a recomendação do padrão HTML5. 
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Segundo dados de Deveria ([s.d.]), a plataforma WebGL atualmente é 

suportada pela maioria dos navegadores (TAB. 2). É notório que o Google Chro-

me está à frente dos concorrentes, tanto no que diz respeito ao suporte ao estado 

da arte do HTML5, como ao seu domínio como navegador mais utilizado no Brasil 

e no mundo – posição na qual se mantém desde maio de 2012. 

 

TABELA 2 – Estado do suporte a tecnologia WebGL nos navegadores mais popu-
lares em suas versões mais populares. 

 
Fonte – Deveria ([s.d.]) (adaptado). 

 

O WebGL, baseado no OpenGL ES 2.0, utiliza o elemento canvas do 

HTML5 e disponibiliza uma API para renderização de gráficos 3D acessível a partir 

da linguagem JavaScript (Parisi, 2012). O canvas cria gráficos 2D ou 3D utilizando 

apenas os recursos nativos do navegador, possuindo muitos métodos para desenho 

de caminhos, caixas, círculos, letras e adição de imagens. Também é possível ma-

nipular pixels e extrair fragmentos do conteúdo gráfico gerado. No entanto, o 

WebGL é uma linguagem de baixo nível, dada a sua conexão direta com o OpenGL. 

Rapidamente, surgiram bibliotecas que permitem a programação de am-

bientes 3D em WebGL em mais alto nível, como o SceneJS, o GLGE, o CopperLi-

cht, o CubicVR 3D, X3DOM e o Three.js (Barbosa, 2013). O SceneJS nunca saiu 

da fase beta, e é de 2011 a única versão disponível. O GLGE suporta funcionalida-
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des básicas do OpenGL ES. Também tem suporte ao formato COLLADA. Não tem 

sistema explícito de física e faltam-lhe classes de shader. O CopperLicht é bem 

documentado e disponibiliza ao programador animações, colisões, módulos mate-

máticos assim como opções de iluminação. Compila as meshes 3D em arquivos 

binários de reduzido tamanho. No CubicVR 3D, faltam efeitos mais avançados, que 

exigem shaders customizados. O X3DOM é uma framework experimental que se-

gue a especificação X3D para conteúdos web 3D, sendo uma vantagem para de-

senvolvedores já familiarizados com o padrão. Contém uma página web completa, 

com API detalhada e muitos tutoriais e demonstrações disponíveis. Algumas funci-

onalidades ainda estão pouco desenvolvidas. O ThreeJS é a API mais popular para 

WebGL e pode ser usada com SVG, com o elemento canvas do HTML, além do 

WebGL. O módulo principal é o renderer, que contém uma cena e uma ou mais 

câmeras. Na cena, estão os objetos (material + geometria) e as luzes. A geometria 

pode ser criada em código, importada – em formato OBJ (malhas poligonais tridi-

mensionais) ou STL (estereolitografia) – ou podem ser usados os objetos primitivos 

(esfera, cubos, poliedros) disponibilizados pela biblioteca. 

Após um processo de análise das principais bibliotecas WebGL dispo-

níveis (TAB. 3), elegeu-se o ThreeJS como a biblioteca usada no projeto. 

 

TABELA 3 – Situação das principais bibliotecas WebGL (fevereiro de 2016). 

 

Fonte – do autor. 

 

3.5.3.4.1 Aplicativos web interativos 3D na nuvem 

Até hoje, a computação em nuvem se preocupou em atender os negó-

cios web tradicionais, com soluções de servidores web, serviços de email, pro-
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cessamento de transações, aplicações comerciais, dentre outros. Uma categoria 

de aplicação ainda pouco explorada são as aplicações multimídia, especialmente 

aquelas que envolvem capacidades gráficas 3D, tais como jogos e ferramentas de 

design. Aplicações multimídia e 3D também podem se beneficiar das economias 

de escala e da elasticidade da computação em nuvem (Weidong et al., 2010). 

Espera-se que os dados móveis cresçam 66% a cada ano (Amin et al., 

2013). A introdução da computação em nuvem na internet móvel leva a mudanças 

na sua arquitetura e levanta problemas como segurança de dados e latência no 

cruzamento entre domínios e proteção à privacidade (Xiu-Feng et al., [2011]). A 

banda da internet móvel ainda é limitada e cara, e a latência da rede representa 

um impeditivo potencial ao acesso de aplicativos 3D na nuvem (Weidong et al., 

2010; Wang e Dey, 2013; Chen et al., 2013). Desta maneira, as soluções atuais 

devem visar a redução da necessidade de dados. 

Por outro lado, os dispositivos móveis não possuem desempenho gráfi-

co compatível com os requisitos de qualidade contemporâneos (Wang e Dey, 

2013). O advento do HTML5 e do WebGL deve minimizar diversos obstáculos ao 

desenvolvimento e lançamento pleno de aplicações web genuinamente interativas 

no espaço móvel, ao melhorar as capacidades interativas e gráficas dos dispositi-

vos atuais. No entanto, as características oferecidas por um navegador HTML5 

ainda são consideradas insuficientes aos requisitos das aplicações contemporâ-

neas (Mikkonen e Taivalsaari, 2013). Desta maneira, devem ser buscadas estra-

tégias gráficas que potencializem os escassos recursos dos aparelhos e reduzam 

o consumo de energia. O suporte computacional dos serviços em nuvem pode 

viabilizar o uso de dispositivos móveis, cujos recursos são limitados (Radosevic e 

Balatinac, 2014). 

Os serviços em nuvem podem abordar esses desafios de duas maneiras 

(Sawicki e Chaber, 2013). A primeira é deixar todas as funcionalidades do aplicativo 

a cargo do serviço na nuvem, transmitindo apenas o vídeo ao cliente, tal como ex-

perimentado por diversos autores (Weidong et al., 2010; Lampe et al., 2013; Wang 

e Dey, 2013; Lu et al., 2015). A segunda abordagem é deixar a renderização a car-

go do cliente e prover suporte de processamento no serviço em nuvem, tal como 

experimentado por outros autores (Sawicki e Chaber, 2013; Ojog et al., 2013; Ade-

rhold et al., 2013; Chen et al., 2013; Kurt et al., 2015). Esta segunda opção é mais 

flexível e procura equilibrar esforços e custos entre o cliente e o servidor. 
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3.5.3.4.1.1 Processamento em nuvem 

Esta abordagem é recorrente principalmente no mercado de jogos, devi-

do à necessidade de aumentar a qualidade gráfica em dispositivos móveis e reduzir 

problemas com direitos autorais. Em geral, são utilizados serviços avançados em 

nuvem, como servidores especializados em gráfico e compressão de vídeo. 

Wang e Dey (2012) avaliaram um sistema de renderização de jogos na 

nuvem, voltado a dispositivos móveis, baseado em transmissão (streaming) de 

vídeo. A lógica e renderização são executadas no servidor e o dispositivo serve 

apenas para visualização e interação. São utilizados três servidores, o de sincro-

nização, o do motor de jogo e o de vídeo. Lampe et al. (2013) avaliaram questões 

de latência, consumo de energia e custos para jogos na nuvem. A latência é uma 

questão determinante da qualidade de interação, ficando, no máximo, entre 100 e 

150 ms para jogos em primeira pessoa e 400 ms para jogos do tipo RPG. A redu-

ção da latência depende muito da qualidade da rede de dados, o que é um pro-

blema no caso de redes móveis. Para lidar com a variabilidade das redes móveis, 

Lu et al. (2015) propõem um sistema que se adapta às condições da rede, alte-

rando a qualidade geral de renderização, a profundidade de visão e o detalha-

mento dos objetos de acordo com a distância, conceito conhecido como “nível de 

detalhe” (level of detail – LOD). Foram avaliados os impactos das alterações na 

qualidade na experiência de jogo. 

No geral, os autores atingem bons resultados no que tange ao proces-

samento gráfico e de lógica de jogo. No entanto, soluções avançadas em nuvem 

ainda são caras (servidores gráficos), picos de uso ainda não são bem resolvidos e 

a variabilidade de velocidade em redes móveis, e mesmo em redes locais (local 

area networks – LAN) pode prejudicar a interação. Esta solução depende, portanto, 

de maiores investimentos nos serviços de nuvem e de preocupações com a locali-

zação, pois problemas de latência só podem ser efetivamente reduzidos ao diminuir 

a distância do provedor (Weidong et al., 2010). Além da latência, no caso de dispo-

sitivos móveis em redes celulares, o custo dos dados ainda é impeditivo, mesmo 

para resoluções consideradas normais (HD – 720 p). No geral, as soluções nessa 

frente devem explorar sistemas LOD que adaptam os parâmetros de qualidade 

conforme as condições da rede e limitações dos dispositivos, para manter a quali-

dade de interação (responsividade e quadros por segundo) em níveis aceitáveis e 

maximizar a qualidade gráfica (Lu et al., 2015). 
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3.5.3.4.1.2 Renderização no cliente 

No geral, essa abordagem é voltada a dispositivos móveis, visando re-

dução de uso de banda e de energia no dispositivo. A maioria das soluções adota 

um modelo de pré-processamento de geometria, empacotando modelos na nu-

vem sob demanda e conforme parâmetros do usuário. Uma preocupação corrente 

é com a interação do usuário em dispositivos com tela pequena, adotando nave-

gação assistida. 

Ojog et al. (2013) criaram uma ferramenta on-line na nuvem voltada a vi-

sualização de imagens de diagnósticos, baseada em HTML5, WebGL e implemen-

tada em instâncias EC2 de alto desempenho da AWS, equipadas com GPUs Tesla 

da Nvidia. Cada sessão de visualização gera um aplicativo único, de acordo com o 

que foi requisitado pelo usuário em um menu inicial. Aderhold et al. (2013) desen-

volveram um aplicativo para exibição de artefatos culturais no navegador que utiliza 

serviços de nuvem para pré-processamento de modelos 3D. Os autores descarta-

ram a abordagem de renderização na nuvem argumentando que a solução não 

escala bem e que depende de excelentes condições de conectividade. Os modelos 

também são empacotados em um aplicativo único. Chen et al. (2013) também pro-

puseram um sistema para simplificar e otimizar modelos 3D (redução de triângulos 

por decimação), visando melhorar a interação básica (rotação e escala), além de 

ajudar o usuário a acomodar o modelo à tela do dispositivo. 

Nesta frente, destaca-se a solução de Sawicki e Chaber (2013), que 

adotaram transmissão gradual da geometria para renderização no dispositivo, 

considerando critérios de qualidade de visualização e interação e a capacidade do 

dispositivo. Em outras palavras, a geometria é carregada em nível de detalhe gra-

dual até um limite de quadros por segundo pré-determinado. A versão simplificada 

da geometria permite uma visão global do modelo, suficiente para visualização 

rápida ou para tomar as primeiras decisões em uma visualização mais detalhada, 

como encontrar regiões de interesse. A partir da interação, a geometria mais deta-

lhada vai sendo carregada em tempo real, de maneira cumulativa. 

No geral, os autores utilizam HTML5 e WebGL e estratégias modulares 

de implementação dos sistemas, o que resulta em maior acessibilidade e desem-

penho. As estratégias de mesh streaming de Kurt et al. (2015) e Sawicki e Chaber 

(2013) são semelhantes e exploram arquiteturas SOA, padrão MVC, biblioteca 3D 

Three.js e formato JSON para transmissão dos dados. Aderhold et al. (2013) e 
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Kurt et al. (2015) carregaram módulos e recursos de maneira assíncrona. A com-

binação desses conceitos, discutidos anteriormente neste capítulo, colaboram 

para a construção de software mais econômico e leve tanto para a rede de dados 

como para os dispositivos. Sawicki e Chaber (2013) demonstraram que, apesar 

da qualidade de interação ser similar, o consumo de banda do mesh streaming se 

mostrou muito menor que a renderização em nuvem, especialmente quando a 

interação com o objeto é intensa. 

Desta forma, alguns autores confirmaram a viabilidade de aplicativos 

3D interativos quando há internet de alta velocidade disponível e os servidores 

não estão a uma grande distância do público-alvo. No entanto, além da necessi-

dade de servidores gráficos especiais – um serviço ainda escasso e custoso –, 

outros autores reportaram limitações da abordagem de renderização externa 

devido a problemas com latência e custo nas redes de comunicação celular. Is-

so, certamente, deixa a solução menos atrativa no caso de dispositivos móveis, 

devido ao alto custo e baixa qualidade da internet móvel no Brasil, mesmo nas 

regiões metropolitanas. Já a abordagem de renderização no cliente aliada a ar-

quiteturas SOA, conceitos como LOD e mesh streaming, mostra-se mais pro-

missora na utilização mais racional e econômica dos recursos computacionais, 

equilibrando esforços e custos entre cliente e servidor e tornando os serviços 

mais acessíveis, especialmente para dispositivos móveis. Essa estratégia pode 

ser utilizada para permitir a utilização de aplicativos em dispositivos móveis ou 

computadores de baixo desempenho, no caso de funcionalidades que deman-

dem processamento intensivo de geometria, tal como cortes e visualização do 

espaço negativo (seção 3.3.3.4).  
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4 DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS 

Neste capítulo, são descritos e analisados em detalhes o processo de 

desenvolvimento e os resultados do trabalho. Na primeira parte (seções 4.2 a 

4.4), são apresentados os protótipos do CrystalWalk, a especificação do software 

após os ciclos iniciais da pesquisa-ação, os detalhes técnicos de escolhas tecno-

lógicas e de implementação, além das características e funcionalidades da última 

versão do software. Na segunda parte (seção 4.5), são apresentados os resulta-

dos e a avaliação multilateral do CrystalWalk em relação aos objetivos e às metas 

do trabalho: desempenho técnico da implementação, comparação com os softwa-

res cristalográficos, testes do método de síntese, da interface e dos mecanismos 

de visualização e interação, avaliação das funcionalidades didáticas e das possi-

bilidades interativas e, por fim, uma análise integrada do empoderamento dos ato-

res sociais. 

 

4.1 Membros da equipe técnica e colaboradores 

O projeto CrystalWalk está disponível em <http://cw.gl>. Foram envol-

vidos diversos colaboradores de nacionalidades diferentes. Os membros da equi-

pe do projeto CrystalWalk e outros colaboradores são apresentados a seguir: 

 Idealizadores 

o Prof. Dr. Ricardo Mendes Leal Neto, Centro de Ciência e Tec-

nologia de Materiais do Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares (CCTM-IPEN). 

o Doutorando Fernando Bardella, CCTM-IPEN. 

 Projeto e coordenação geral 

o Doutorando Fernando Bardella, CCTM-IPEN. 

 Implementação 

o Equipe de desenvolvimento: 

 Doutorando Fernando Bardella, CCTM-IPEN. 

 Athanasios Saringelos, Polytechnion Kritis, Grécia 

 Alexandros Karatzaferis, Polytechnion Kritis, Grécia 
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 Rafael C. L. de Moraes, Seneca College, Canadá 

 Doutorando André M. Rodrigues, Laboratório de Siste-

mas Integráveis da Escola Politécnica da Universidade 

de São Paulo (LSI-Poli-USP) 

o Equipe de testes: 

 André G. da Silva, ex-colaborador CCTM-IPEN 

 Doutorando André M. Rodrigues, LSI-Poli-USP. 

 Ms. Marcos de Arruda, Dept. of Engineering Technology, 

College of Engineering, Drexel University, Estados 

Unidos 

 Atores sociais 

o Todos os membros da equipe do projeto 

o Professores: 

 Vera Lúcia Mazzochi, cristalografia, Centro de Tecnologia 

das Radiações (CTR-IPEN) 

 Cláudio J. da Rocha, metais, CCTM-IPEN 

 Dolores R. R. Lazar, cerâmicas, CCTM-IPEN 

 André P. Tschiptschin, ciência dos materiais, Poli-USP 

o Estudantes (por disciplinas): 

 IPN0012 – Caracterização física de materiais, graduação, 

USP, turmas 2014, 2015 e 2016 

 TNM5811 – Técnicas de caracterização física e química 

de materiais, pós-graduação, USP, 2014-2015 

 TNM5803 – Ciência dos materiais, pós-graduação, USP, 

2016 

 261.1609.1 – Metalurgia física I, graduação, Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, turmas 2012 e 2013 

261.1708.8 – Metalurgia física II, graduação, Universida-

de Presbiteriana Mackenzie, turmas 2012 e 2013 

 Edição e revisão geral 

o Bóris Fatigati, editor, Brasil 

o Doutorando André M. Rodrigues, LSI-Poli-USP 

 Auditoria externa 

o Bóris Fatigati, editor, Brasil 
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4.2 Condução da metodologia 

Esta seção apresenta o processo de desenvolvimento da pesquisa-

ação e como se deu o alinhamento com a metodologia Scrum. 

Como resultado da metodologia proposta, antes da definição do foco e 

da implantação da pesquisa-ação (seção 2.4.1.1), conduziu-se uma investigação 

exploratória por meio de levantamento bibliográfico (seção 2.4.1.2) e de um levan-

tamento sistemático dos softwares cristalográficos existentes (seção 2.4.1.3). Isto 

permitiu identificar e organizar os conceitos relevantes ao trabalho e situá-los no 

contexto de sua problemática. Apesar de alguns autores considerarem esse pro-

cesso parte fundamental da pesquisa-ação (Tripp, 2005; Baskerville, 1999; Kock, 

2004; Susman e Evered, 1978; Gil, 2008), a investigação exploratória foi, para fins 

metodológicos, um processo independente. A estratégia metodológica empregada 

é descrita em detalhes na seção 2.4 e sumarizada na FIG. 17 (seção 2.4.4). 

Devido às especificidades deste trabalho, decidiu-se desenvolver a 

pesquisa-ação em duas fases, de naturezas distintas. Na primeira fase, buscou-

se abordar sistematicamente o contexto social e os diversos problemas coloca-

dos, definindo e validando os requerimentos funcionais e caracterizando o escopo 

inicial do projeto. Houve uma ampla interação entre o pesquisador e os atores 

sociais envolvidos no trabalho: membros da equipe, professores e estudantes de 

diversas disciplinas. Entre as principais constatações desses atores sociais, este-

ve a necessidade de inovações tanto pedagógicas como tecnológicas para abor-

dar os problemas didáticos. A linha de investigação e intervenção adotada no 

trabalho voltou-se principalmente à dificuldade de compreensão de conceitos fun-

damentais relativos às estruturas cristalinas e também aos desdobramentos des-

sas dificuldades no ambiente didático, confirmando que a baixa adequação dos 

recursos existentes é o principal problema. Após uma série de iterações, a visão 

dos atores sociais foi sondada por meio de entrevistas e discussões em grupo, 

abordando dimensões sociais, culturais, tecnológicas, científicas e pedagógicas. 

Na segunda fase – conforme descrito mais adiante (seção 4.2.1) – partindo da 

especificação obtida, bem como de protótipos, aplicações-conceito e das coloca-

ções dos atores sociais, foi desenvolvido o software cristalográfico CrystalWalk. 

Na primeira fase, a intervenção realizada permitiu caracterizar detalha-

damente as dificuldades que devem ser superadas e definir uma escala de priori-

dades, além de prover bases para obter os melhores e mais úteis resultados 
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possíveis no contexto do trabalho. Assim, a partir do levantamento bibliográfico, do 

levantamento sistemático de softwares e de uma ampla e explícita interação com 

os atores sociais já citados, foram identificadas as principais necessidades relativas 

ao problema de pesquisa e a necessidade de desenvolvimento de um software cris-

talográfico capaz de se valer de aspectos positivos encontrados no estado da arte 

e, principalmente, de suprir as lacunas deste. Esse conjunto de características ini-

ciais foi consolidado em uma lista de requerimentos funcionais que caracterizou o 

escopo inicial do projeto, o principal produto desta primeira fase da pesquisa-ação. 

É importante notar que, devido à natureza simbiótica desta colaboração, 

o desenvolvimento do CristalWalk adquiriu uma dinâmica própria, independente 

deste trabalho e de seus autores. Conforme observado na seção 2.4.1.1, devido à 

natureza exploratória e à intensa dinâmica da pesquisa-ação, existe o risco de con-

duzir a pesquisa com pouco detalhamento ou desviando do foco principal da inves-

tigação. No projeto CrystalWalk, são frequentemente solicitadas novas 

funcionalidades, ajustes e correções de falhas pendentes. Um exemplo disso são 

as requisições de adaptações do CrystalWalk para visualização de defeitos cristali-

nos ou para melhorar a compatibilidade com navegadores menos populares. Nesse 

sentido, seguindo recomendações para a pesquisa-ação, além dos princípios e prá-

ticas do Scrum, para fins de elaboração desta tese de doutorado, houve uma preo-

cupação formal em direcionar os esforços da equipe e dos atores sociais aos 

objetivos e escopo iniciais do projeto. Na seção 4.3.1, é apresentada a proposta de 

especificação final resultante desse processo. No repositório do projeto (Bardella et 

al., 2016b), também é possível verificar a evolução histórica dos requerimentos e 

das alterações, bem como acompanhar solicitações a ser implementadas. 

 

4.2.1 Implantação da pesquisa-ação e Scrum 

Definida a lista de requerimentos funcionais, a pesquisa-ação evoluiu à 

fase de desenvolvimento do CrystalWalk. Nessa fase, com características de desen-

volvimento tecnológico, o trabalho foi orientado à criação de um software cristalográ-

fico o mais próximo possível do ideal e o mais alinhado possível aos princípios deste 

projeto, ou seja, o foco didático e o acesso democrático e descomplicado ao conhe-

cimento. Partindo de um conjunto de protótipos e aplicações-conceito que corrobora-

vam os requerimentos funcionais e as expectativas inicialmente identificadas, iniciou-

se então um processo de retomada e aprofundamento das reflexões dos agentes 
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sociais colhidas na fase inicial do trabalho, dando início a um novo ciclo de interven-

ções. Utilizando-se de técnicas e metodologias modernas de desenvolvimento (se-

ção 2.4.2), adotou-se uma abordagem híbrida específica para este trabalho, na qual 

fundiram-se valores, princípios e práticas do ciclo básico da investigação-ação (Tripp, 

2005; Baskerville, 1999; Kock, 2004; Susman e Evered, 1978) aos do Scrum 

(Schwaber e Beedle, 2002), em um ciclo denominado investigação-sprint. 

Em suma, cada ciclo de investigação-sprint consistiu em uma fase de 

priorização dos problemas a resolver e das novas funcionalidades (reunião de pla-

nejamento), seguido de planejamento e execução das ações (sprint-ação) e, final-

mente, avaliação de resultados por meio de testes da versão do software produzida 

no ciclo (testes e feedback) seguidos de discussões em grupo dos resultados obti-

dos (reunião de revisão). Ao final de cada ciclo, produzia-se uma nova versão da 

aplicação, incorporando ajustes e novas funcionalidades. Essa versão era, então, 

utilizada como ponto de partida para o ciclo seguinte, reiniciando-se o processo. O 

diagrama apresentado na FIG. 56 sintetiza essa abordagem. 

 

 
FIGURA 56 – Ciclo investigação-sprint. Fonte: do autor. 
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Adotou-se uma política de versões curtas, de até 4 semanas, para sin-

cronizar os sprints com o ciclo básico de interação-ação e, dessa maneira, maxi-

mizar as interações entre os agentes sociais do projeto. Todas as partes 

interessadas participaram na validação do software junto ao time do projeto, du-

rante todo o processo de desenvolvimento. 

Entretanto, é importante notar que limitações de recursos, de tempo e 

de disponibilidade do time do projeto requereram ajustes e adaptações na meto-

dologia empregada. Utilizou-se uma adaptação conhecida por product owner 

proxy (Judy, 2008), na qual uma mesma pessoa atua simultaneamente como 

dono do produto (product owner) e desenvolvedor – neste caso, o pesquisador 

autor deste trabalho. Essa técnica, apesar de facilitar processos de comunica-

ção e de tomada decisão internos, gera também um risco de distanciamento das 

partes interessadas externas ao time de desenvolvimento, bem como impreci-

sões na priorização de requerimentos (Judy, 2008). Como o pesquisador faz 

parte do time de desenvolvimento, pode agir com parcialidade e favorecer os 

interesses dos desenvolvedores, particularmente, procurando diminuir a comple-

xidade de implementação. No entanto, entende-se que tal problema é bastante 

atenuado neste caso, pois o pesquisador está interessado na qualidade da solu-

ção. Além disso, trata-se de um contexto isento de relações comerciais. Na ver-

dade, sendo um agente central na pesquisa-ação, o pesquisador é considerado 

o mais apropriado para o papel de product owner, pois tem maior domínio das 

necessidades e das prioridades dos interessados. Ainda assim, para garantir a 

imparcialidade, a equipe do projeto foi conscientizada quanto a este risco e ado-

tou o processo de revalidação dos requisitos e das prioridades junto aos atores 

sociais (professores, pesquisadores e estudantes) durante as reuniões de revi-

são (sprint review meetings). 

Ocorreram também outras adaptações, em situações pontuais e por 

um período de tempo limitado, com o objetivo de atender a necessidades especí-

ficas. A principal dessas adaptações temporárias se deu quando o processo de 

desenvolvimento teve de ser conduzido exclusivamente pelo pesquisador, situa-

ção definida por Auer e Miller (2002) como lone wolf. 

Correções e sugestões relativas a funcionalidades já existentes – itens 

comumente levantados em reuniões de revisão – foram inicialmente compiladas 

em uma lista de bugs, evoluindo para o sistema de bugtracking, disponibilizado no 
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repositório do projeto. Testes de unidade e de aceitação foram executados com 

regularidade ao longo do projeto, para verificar se as mudanças não estavam 

quebrando a integridade do software e evitar acúmulo de falhas. 

Tal abordagem metodológica e os instrumentos e ferramentas empre-

gados foram fundamentais na condução desta etapa da pesquisa-ação, assegu-

rando que a participação dos atores sociais resultasse em melhorias incrementais 

no software. 

 

4.2.2 Ciclos iniciais e protótipos 

Desenvolveram-se diversos protótipos e aplicações-conceito com o ob-

jetivo de avaliar tecnologias, arquiteturas, plataformas, frameworks e bibliotecas e 

iniciar a implementação de funcionalidades consideradas críticas para o projeto. 

Para tanto, foram realizados levantamentos e testes de viabilidade tecnológica, 

além de ensaios de soluções e algoritmos específicos. Alguns desses procedi-

mentos foram apresentados na seção 3.5.3.4, e a fundamentação teórica perti-

nente, na seção 3.5. A seguir, são descritos os protótipos desenvolvidos, divididos 

em dois grupos, Java e WebGL. 

 

4.2.2.1 Protótipos em Java 

O primeiro grupo de protótipos foi desenvolvido com o propósito de tes-

tar a plataforma Java e verificar sua adequação frente aos requerimentos e objeti-

vos do projeto. Conforme descrito na seção 3.5.3.4, existem 3 tecnologias 

baseadas nessa plataforma: Java3D, JOGL e LWJGL. No início do desenvolvi-

mento dos protótipos, em meados de 2010, adotou-se o Java3D, por ser a tecno-

logia mais madura na época. Ao longo de 18 meses, foram investidas 

aproximadamente 2 mil horas de desenvolvimento na construção de 42 versões 

dos protótipos em Java3D, que atenderam a uma parcela significativa dos reque-

rimentos do projeto e consolidaram grande parte dos algoritmos atualmente utili-

zados pelo CrystalWalk. Em sua última instância, o protótipo P42 (FIG. 57) havia 

implementado o núcleo do algoritmo de geração de estruturas cristalinas associ-

ando o motivo à rede, bem como algumas ferramentas e funcionalidades de vi-

sualização, atendendo aos requerimentos mais básicos de interatividade 

especificados e viabilizando testes preliminares. 
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FIGURA 57 – Protótipos da aplicação CrystalWalk desenvolvidos em Java repre-
sentando: (a) estrutura cúbica simples; (b) planos (111). Fonte: do autor. 

 

4.2.2.2 Protótipos em WebGL 

Com a escolha do WebGL como plataforma padrão, foram produzidas 

novas aplicações-conceito e protótipos visando, principalmente, avaliar a portabi-

lidade e migrar algoritmos e funcionalidades implementadas anteriormente em 

Java. No total, foram produzidas 28 aplicações-conceito, ao longo de aproxima-

damente 5 meses e somando 400 horas de desenvolvimento. Durante esta etapa, 

foram testadas diferentes arquiteturas, frameworks e bibliotecas disponíveis para 

a plataforma WebGL (seção 3.5.3.4). 

O primeiro protótipo do CrystalWalk no qual foi incorporado de maneira 

estável o núcleo de funcionalidades dos protótipos em Java surgiu no semestre 8 

da pesquisa (ver cronograma na seção 2.6.2). A aplicação já era capaz de exibir 

as 14 redes de Bravais, agrupadas nos sete sistemas cristalinos. Neste estágio, 

apesar de ainda limitar a construção de estruturas cristalinas a um motivo simples 

composto por um átomo genérico (FIG. 58), todos os algoritmos portados da apli-

cação original se mostraram consistentes e funcionais. 
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FIGURA 58 – Protótipo da aplicação CrystalWalk desenvolvido em WebGL repre-
sentando pontos de rede e átomos em uma estrutura cúbica simples genérica. 
Fonte: do autor. 

 

Concomitantemente ao desenvolvimento dos protótipos (descritos ao 

longo desta seção 4.2) e como parte da primeira fase da pesquisa-ação, foram 

detalhados os problemas junto aos atores sociais e sugeridas soluções para cada 

um, valendo-se do conhecimento e experiência do grupo. Um resumo desta etapa 

é apresentado na sequência (seção 4.3). 

 

4.3 Problemas levantados junto aos atores sociais, ações tomadas e 

resultados obtidos 

A TAB. 4 sumariza os problemas levantados junto aos atores sociais e 

as ações tomadas e os resultados obtidos, propostos ao longo dos ciclos de inte-

ração-sprint. O detalhamento dos problemas levantados pelos atores sociais é 

apresentado no APÊNDICE D. 
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TABELA 4 – Problemas levantados junto aos atores sociais, ações tomadas e re-
sultados obtidos. 
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Fonte: do autor. 

 

A partir das soluções propostas, foi criada a especificação apresentada 

a seguir (seção 4.3.1). O detalhamento dos critérios utilizados nesta especificação 

apresentado no APÊNDICE B. 
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4.3.1 Proposta final de especificação para a aplicação CrystalWalk 

 (1) Requerimentos tecnológicos 

o (1.1) Nível de atividade 

 (1.1.1) Frequência de atualização: Ativo 

o (1.2) Portabilidade da aplicação: Alta 

 (1.2.1) Portabilidade da aplicação: Alta 

 (1.2.2) Plataforma de desenvolvimento: WebGL 

 (1.2.3) Sistemas operacionais compatíveis: Independente 

(HTML5 comp.) 

 (1.2.4) Requer instalação: Não 

 (1.2.5) Multiplataforma: Sim (desktop, mobile, embeddable) 

o (1.3) Uso, distribuição e modificação 

 (1.3.1) Licença de uso, distribuição e modificação: Sof-

tware Livre MIT 

 (1.3.2) Modelo de desenvolvimento colaborativo: Sim 

o (1.4) Suporte a tecnologias de interface 

 (1.4.1) Dispositivos base (HID): Mouse, teclado, trackea-

ble (Leap Motion) 

 (1.4.2) Dispositivos avançados de interação: Sim (monitor 

3D, head-mounted display – HMD) 

 

 (2) Requerimentos de síntese 

o (2.1) Método de síntese: Rede + motivo 

o (2.2) Processo de síntese interativo: Sim 

o (2.3) Restrições ou limitações à síntese: Não 

o (2.4) Seleção e edição interativas de átomos: Sim 

 

 (3) Requerimentos de visualização 

o (3.1) Representação 

 (3.1.1) Modelo de representação atômico molecular: Es-

feras rígidas 

 (3.1.2) Modelo de representação da célula unitária: Célu-

las unitárias inteiras, parciais e interstícios 

 (3.1.3) Planos de Miller: Sim 
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 (3.1.4) Direções de Miller: Sim 

 (3.1.5) Artifícios de suporte 

o (3.1.5.1) Células múltiplas: Sim 

o (3.1.5.2) Cortes: Sim 

o (3.1.5.3) Vetores do eixo da rede: Cartesianos (xyz) 

e cristalográficos (abc) 

o (3.1.5.4) Recursos auxiliares de rede: Bordas e faces 

o (3.2) Visualização 

 (3.2.1) Recursos de percepção visual: Formas e perspec-

tiva, cor, opacidade e intensidade luminosa, nuvem de 

profundidade e som espacial. 

 (3.2.2) Tipo de projeção: Perspectiva cônica e axonométrica 

 (3.2.3) Suporte estereográfico: Sim (anaglifa, side-by-

side, HMD) 

 (3.2.4) Modos de renderização: Sólido, ilustração, foto 

realístico 

 

 (4) Requerimentos de navegação e interatividade 

o (4.1) Interface de usuário: Interface gráfica ordena-

da/amigável 

o (4.2) Interação base: Zoom, translação e rotação 

o (4.3) Interação avançada 

 (4.3.1) Rotações automáticas: Sim 

 (4.3.2) Animações guiadas: Sim 

 (4.3.3) Transição de escala: Sim 

 (4.3.4) Gerenciamento dinâmico de oclusões: Transpa-

rência, linhas ocultas 

 (4.3.5) Perspectiva/pontos de vista preconfigurados: Áto-

mos, direções cristalográficas e perspectivas ortogonais 

 

 (5) Requerimentos didáticos 

o (5.1) Conhecimentos requeridos do usuário: Ciência dos mate-

riais básica (rede + motivo) 

o (5.2) Suporte a publicações 
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 (5.2.1) Suporte à visualização/portabilidade externa: mo-

delo 3D e aplicativo completo/widget 

 (5.2.2) Suporte à impressão 2D: Bitmap 

 (5.2.3) Suporte à impressão 3D: Sim (STL) 

 (5.2.4) Plataforma de publicação na internet: Sim 

o (5.3) Funcionalidades didáticas 

 (5.3.1) Suporte à narrativa didática: Texto/anotações, hiperlinks 

 (5.3.2) Biblioteca de estruturas cristalográficas: Sim 

 (5.3.3) Construção e visualização incremental de estrutu-

ras: Sim 

o (5.4) Suporte e documentação 

 (5.4.1) Suporte: Sim (tutorial interno) 

 (5.4.2) Documentação: Sim (manuais) 

 

4.3.2 Arquitetura 

Esta seção detalha a solução tecnológica adotada no projeto e definida 

com base nos requerimentos funcionais levantados na primeira e segunda fase da 

pesquisa-ação. O CrystalWalk se propõe a ser uma plataforma pioneira e inova-

dora e, como tal, fez-se necessário o desenvolvimento de uma arquitetura especí-

fica para atender e estruturar as funcionalidades definidas em sua especificação. 

O manifesto reativo foi o principal paradigma que delineou a arquitetura 

do sistema e os fundamentos das tecnologias empregadas, pois foi considerado o 

melhor para abordar os problemas mais cruciais identificados. Os pilares dos sis-

temas reativos são orientação a eventos, responsividade, elasticidade e resiliên-

cia, refletindo, tecnicamente, em sistemas distribuídos (SOA), interfaces 

padronizadas para gerenciamento de recursos (REST), sistemas de carregamen-

to assíncrono de módulos independentes (AMD) e comunicação entre componen-

tes através de eventos sistema publicação-subscrição (publish-subscribe pattern – 

PubSub), que representam o estado da arte em desenvolvimento de aplicações 

na internet (para detalhes, ver capítulo 3). Outro paradigma que orientou em 

grande medida as decisões de projeto foi o do software livre. Tal paradigma se 

mostrou adequado a alguns dos maiores princípios norteadores do projeto, como 

a acessibilidade, a democratização do conhecimento e a colaboratividade no pro-

cesso de desenvolvimento. 
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4.3.2.1 Componentes: Implementação 

Para atingir o objetivo de ser distribuído e elástico, adotou-se o padrão 

SOA e estilo REST na construção e comunicação entre os componentes, resul-

tando na divisão do sistema em três aplicações ou componentes principais da pla-

taforma CrystalWalk: CrystalWalk Design Pattern (CW4P), CrystalWalk Client 

Application (CWAPP) e Encurtador de URL e API de persistência de dados 

(CWLY). Este modelo é apresentado na FIG. 59, e cada um de seus componen-

tes é detalhado na sequência (seções 4.3.2.2 a 4.3.2.4). 

 

 

FIGURA 59 – Interação entre componentes da plataforma CrystalWalk. Fonte: do 
autor. 
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4.3.2.2 CrystalWalk Design Pattern (CW4P) 

Após uma avaliação das opções disponíveis, concluiu-se que não havia 

nenhuma arquitetura adequada tanto ao problema como à plataforma escolhida 

(WebGL). Considerando aplicativos gráficos tridimensionais interativos baseados 

em web, nenhum dos padrões existentes proporcionava a responsividade nem a 

escalabilidade e a resiliência adequadas. O paradigma da programação orientada 

a eventos aborda esses requisitos (seção 3.5). Além dos aspectos de programa-

ção reativa, percebeu-se que a maioria das aplicações web não apresentavam 

uma modularização adequada, definindo o código-fonte em um único arquivo. 

Adotando-se boas práticas no desenvolvimento de interfaces em apli-

cação web, como os trabalhos de Osmani (2015) e Zakas (2012) e a especifica-

ção AMD, desenvolveu-se um padrão de estilo de arquitetura próprio para o 

projeto, denominado CrystalWalk Design Pattern (CW4P), com o objetivo principal 

de viabilizar o paradigma de programação orientada a eventos a aplicações que 

utilizam tecnologia WebGL. 

De modo sumário, no padrão CW4P: a especificação AMD é implemen-

tada por meio da biblioteca RequireJS (RequireJS, [s.d.]); o padrão publish-

subscribe é implementado por meio da biblioteca PubSubJS, que determina a 

comunicação entre componentes em programação orientada a eventos (Pub-

SubJS, 2012); e a tecnologia WebGL é implementada por meio da biblioteca 

three.js. Nesse contexto, o módulo roteador viabiliza o recebimento e difusão de 

mensagens aos demais módulos e objetos 3D da aplicação. Na FIG. 60 é apre-

sentado um resumo do conceito deste modelo e na FIG. 61 são apresentados a 

organização e o fluxo de comunicação entre seus componentes. 
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FIGURA 60 – Interação entre o módulo roteador e os outros módulos. Fonte: do autor. 

 

FIGURA 61 – Fluxo de eventos determinado pelo padrão CW4P. Fonte: do autor. 
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A seguir, são detalhados a implementação do padrão CW4P na arqui-

tetura do sistema, seus componentes e os processos de comunicação. 

 

4.3.2.3 CrystalWalk Client Application (CWAPP) 

Principal componente da plataforma CrystalWalk, o CWAPP é uma 

aplicação extensão do framework CW4P, responsável pela implementação de 

todos os requisitos funcionais de interação com o usuário. Conforme ilustrado na 

FIG. 62, o CWAPP é dividido em três componentes, o framework CW4P, os mó-

dulos adicionais da aplicação e uma interface com o servidor web para entrega 

dos arquivos da aplicação cliente (deployable), desenvolvida em Ruby. 

 

 
FIGURA 62 – Componentes da aplicação CWAPP. Fonte: do autor. 

 

A arquitetura e a organização dos módulos da aplicação CWAPP são 

definidas pelo framework CW4P e seguem o estilo model-view-controller (MVC). A 

inicialização dos módulos e das estruturas de dados que definem a lógica deste 

modelo, bem como suas respectivas dependências, é realizada pelo módulo prin-

cipal da aplicação (main.js). 

Segundo a aplicação deste estilo de arquitetura, a janela de visualiza-

ção (view) gera eventos de entrada do mouse ou do teclado que são capturados 

pelo controlador (controller). Com auxílio de um ou mais modelos (model), o con-

trolador interpreta os eventos de entrada e mapeia as ações do usuário em co-

mandos que geram novos eventos de estados. Mais uma vez, o controlador os 
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captura, gerando novos eventos para a janela de visualização, que finalmente 

exibe as alterações. 

O objeto modelo (model) é responsável pelo gerenciamento das estrutu-

ras de dados e atualização dos elementos principais de cena – o motivo, célula uni-

tária e cristal – por meio de alterações em suas entidades primitivas, os átomos, 

células, direções e planos. Por fim, o objeto visão (view) renderiza os elementos de 

cena e exibe a interface do usuário, comunicando seu estado ao controlador. 

Os diferentes módulos que compõem a aplicação são ilustrados na 

FIG. 63 e descritos na sequência. 

 

 
FIGURA 63 – Implementação da arquitetura MVC na aplicação CWAPP. Fonte: 
do autor. 

 

4.3.2.3.1 Objeto view (visão) 

 

4.3.2.3.1.1 Módulo de interface do usuário (menu.js) 

O módulo menu.js gerencia ações sobre todos os elementos da interfa-

ce, identificando e tratando adequadamente o fluxo e o funcionamento da aplica-
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ção. Segundo o paradigma de programação orientada a eventos, este é um com-

ponente crítico da aplicação. 

Utilizando-se da API PubSub, o módulo menu.js registra todos os ele-

mentos e parâmetros de interface (publisher), além de eventos associados (subs-

cribers). Assim, ao interagir com estes elementos, o usuário dispara uma 

sequência de eventos e aciona um conjunto de módulos e/ou funcionalidades es-

pecíficas. A FIG. 64 ilustra de maneira simplificada o funcionamento da implemen-

tação Publish/Subscribe via módulo menu.js. 

 

 

FIGURA 64 – Implementação Publish/Subscribe via módulo menu.js. Fonte: do 
autor. 

 

4.3.2.3.1.2 Módulos de renderização (renderer.js) e cena (*Explorer.js) 

Os módulos renderer.js e *Explorer.js são responsáveis pela constru-

ção da cena e renderização do motivo (motiffExplorer.js), da célula unitária 

(unitCellExplorer.js) e da estrutura cristalina (crystalExplorer.js) – os objetos primi-

tivos da aplicação. 

Cada cena possui um conjunto de parâmetros e atributos específicos e 

independentes, tais como objetos a exibir, fontes de iluminação, câmeras, contro-

les de posição e ângulos, dentre outros. A seção 3.5.3.4 apresenta uma breve 

revisão da literatura sobre computação gráfica e como estes conceitos são im-

plementados pelo WebGL e three.js. A TAB. 5 descreve os elementos de cena da 

aplicação e a FIG. 65 ilustra a composição e organização destes. 
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TABELA 5 – Descrição dos principais elementos de cena e seus respectivos mó-
dulos, parâmetros e atributos referente ao objeto visão da aplicação. 

 
Fonte – do autor. 

 

 

FIGURA 65 – Funcionamento dos principais módulos do objeto visão. Fonte: do 
autor. 
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4.3.2.3.2 Objeto model (modelo) 

 

4.3.2.3.2.1 Módulos dos modelos primitivos da aplicação 

Os módulos definidos no objeto modelo (model) gerenciam as estrutu-

ras de dados dos objetos primitivos em cena, o motivo, a célula unitária e o cristal. 

A TAB. 6 descreve cada um destes módulos. 

 

TABELA 6 – Descrição das estruturas de dados dos principais objetos primitivos 
em cena e seus respectivos módulos, parâmetros e atributos referentes ao objeto 
modelo da aplicação. 
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Fonte – do autor. 

 

4.3.2.3.2.2 Módulo de persistência (storeProject.js) 

O estado atual da aplicação é caracterizado pelos valores de atributos 

dos módulos. Quando o usuário salva as configurações, o objeto view dispara um 

evento, capturado pelo módulo controlador da estrutura cristalina, que, por sua 

vez, envia os valores de atributos da aplicação ao módulo de persistência. Estes 

atributos são convertidos pelo módulo de persistência em um documento no for-

mato JSON, enviado para a API da aplicação CWLY. Quando o usuário recupera 

as configurações, o módulo de persistência recupera o documento JSON previa-

mente armazenado e dispara um evento de reconstrução da sessão, capturado 

pelos demais módulos da aplicação. Cada módulo redefine os objetos a partir do 

documento JSON e, como resultado, a aplicação retorna ao seu estado anterior. 

 

4.3.2.3.3 Objeto controller (controlador) 

 

4.3.2.3.3.1 Módulo de estrutura cristalina (lattice.js) 

O módulo lattice.js define e gerencia o comportamento de todos os 

elementos e parâmetros associados à estrutura cristalina. Segundo o paradigma 

de programação orientada a eventos, este é um componente crítico da aplicação, 

pois controla a maior parte do fluxo de eventos do objeto view (visão) do cristal. 

Utilizando-se da API PubSub, o módulo lattice.js atua entre os elemen-
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tos de cena da estrutura cristalina (objeto view) e sua estrutura de dados (objeto 

model), mapeando as ações da interface (subscribers) para chamadas de modelo 

que acionam um conjunto de funcionalidades específicas, permitindo ao usuário 

visualizar e interagir com a estrutura cristalina e seus componentes. O módulo 

lattice.js tem acesso aos outros módulos do modelo (pontos de rede, átomos, pla-

nos e direções) e suas estruturas de dados, aplicando as “regras de negócio” em 

seus métodos. Tais regras visam controlar a criação de objetos e o acesso aos 

dados, restringindo, por exemplo, valores máximos e mínimos aceitáveis. Na FIG. 

66, é ilustrada de maneira simplificada a composição e organização do módulo, e, 

na TAB. 7, são descritos os seus principais métodos e funções. 

 

TABELA 7 – Descrição dos principais métodos do módulo lattice.js (estrutura cris-
talina), referente ao objeto controlador. 

 
Fonte – do autor. 
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FIGURA 66 – Funcionamento dos principais métodos e funções do módulo de 
estrutura cristalina, referente aos objetos modelo e controlador. Fonte: do autor. 

 

4.3.2.3.3.2 Módulo de motivo (motifEditor.js) 

O módulo motifEditor.js é responsável pela construção e gerenciamen-

to de todos os parâmetros associados ao motivo da estrutura cristalina. Comple-

mentar ao lattice.js, este módulo gerencia os parâmetros de inclusão, exclusão e 

posição dos átomos do motivo, que são fornecidos interativamente pelo usuário 

através da interface Edição (motifExplorer.js). A FIG. 67 ilustra de maneira simpli-

ficada a composição e organização do módulo, e a TAB. 8 descreve os seus prin-

cipais métodos e funções. 

 

TABELA 8 – Descrição dos principais métodos do módulo motifEditor.js (motivo), 
referente ao objeto controlador. 

 
Fonte – do autor. 
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FIGURA 67 – Funcionamento dos principais métodos e funções do módulo de 
motivo, referente aos objetos modelo e controlador. Fonte: do autor. 

 

4.3.2.4 Encurtador de URL e API de persistência de dados (CWLY) 

Componente da plataforma CrystalWalk, o CWLY é a aplicação res-

ponsável pelo armazenamento, gerenciamento e transferência de dados entre o 

servidor e a aplicação cliente (CWAPP). Em concordância à arquitetura, padrões 

e tecnologias utilizados, decidiu-se por uma estratégia de implementação que uti-

lizasse tecnologias capazes de suportar estes fundamentos, tais como a platafor-

ma de desenvolvimento em nuvem Heroku, o framework Ruby on Rails, o uso de 

sistemas distribuídos (SOA), interfaces padronizadas para gerenciamento de re-

cursos (REST) e uso de banco de dados híbrído (NoSQL/relacional) de alta esca-

labilidade. Esses conceitos e tecnologias são apresentados em maiores detalhes 

no capítulo 3. 

O CWLY é dividido em três componentes interdependentes, o Encur-

tador de URL, a API de persistência e a interface de gerenciamento de dados. A 

aplicação possui também uma interface para implementação no Heroku (deplo-

yable), desenvolvida em Ruby. A FIG. 68 ilustra esta arquitetura de maneira 

simplificada. 
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FIGURA 68 – Componentes do CWLY. Fonte: do autor. 

 

O componente de API de persistência da aplicação realiza o armaze-

namento e recupera documentos JSON no banco de dados. Esse componente 

possui uma interface REST, cujas rotas são listadas e detalhadas na TAB. 9. 

 

TABELA 9 – Descrição dos rotas, verbos e parâmetros da interface REST, refe-
rentes à aplicação CWLY. 

 
Fonte – do autor. 
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Ao receber uma solicitação de armazenamento, o componente de API 

de persistência realiza o registro do documento JSON no banco de dados, retor-

nando um identificador único para cada transação. O componente encurtador de 

URL utiliza este identificador para redirecionar um endereço de URL encurtada 

para o endereço da aplicação principal, consultar o banco de dados e recuperar o 

documento. A FIG. 69 ilustra de maneira simplificada o funcionamento deste me-

canismo. 

 

 
FIGURA 69 – Diagrama do fluxo de eventos da aplicação CWLY. Fonte: do autor. 

 

Em concordância à arquitetura, padrões e tecnologias utilizados, optou-

se pelo uso de um esquema híbrido (NoSQL/relacional), adotando especificamen-

te o PostgreSQL e o tipo de dados jsonb, devido à superioridade em termos de 

disponibilidade e elasticidade para a aplicação proposta (PostgreSQL Global De-

velopment Group, [s.d.]). O esquema híbrído (NoSQL/relacional) do banco de da-

dos é especificado na TAB. 10. Por fim, o componente gerenciador de dados é 

uma interface restrita que permite a localização e o gerenciamento de documen-

tos armazenados em banco de dados. 

 

TABELA 10 – Descrição do esquema híbrido do banco de dados, referente à apli-
cação CWLY. 

 
Fonte – do autor. 
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4.3.3 Interface do usuário 

 

4.3.3.1 Especificação da interface 

Apesar do projeto da interface gráfica não ter sido abordado até este 

momento, entende-se que este elemento merece atenção, pois, do ponto de vista 

do usuário, o CrystalWalk e tudo o que ele oferece é representado e acessado por 

meio da interface. Como exposto na problemática do trabalho (seção 1.1), exis-

tem softwares cristalográficos equipados com avançadas funcionalidades, mas 

com interfaces gráficas absolutamente indecifráveis para estudantes de gradua-

ção e mesmo pós-graduação, o que limita seu uso no ambiente didático. Desta 

forma, muitos desses excepcionais programas poderiam ser utilizados por um pú-

blico mais amplo, se houvesse o devido investimento ou preocupação com o pro-

jeto da interface. Especula-se, inclusive, que boa parte desses programas não 

teve apoio profissional no projeto das interfaces gráficas. Por este motivo, foi in-

cluído o critério “interface gráfica” na avaliação dos softwares cristalográficos 

(APÊNDICE B, item 4.1; APÊNDICE D, item 4.1), que acarretou na especificação 

de uma interface gráfica amigável para o CrystalWalk, tendo em vista a aplicação 

didática e, portanto, dirigida a um público-alvo não especializado. 

A especificação e a implementação de boas interfaces gráficas não são 

triviais, pois envolvem conhecimentos de diversas áreas. De fato, os pesquisado-

res do tema destacam a experiência do usuário como principal força motriz e 

apoiam-se nas ciências cognitivas para especificar, desenvolver e testar interfa-

ces gráficas. O clássico trabalho de Carroll (1998) defende um projeto minimalis-

ta, que exponha o usuário aos elementos do sistema de maneira controlada, 

revelando as funcionalidades conforme o contexto. Essa abordagem sintoniza 

perfeitamente com os princípios e objetivos deste trabalho – a preocupação com a 

interface gráfica evidencia o inédito caráter didático da ferramenta. Por outro lado, 

levanta o desafio de organizar, setorizar e sequenciar adequadamente as funcio-

nalidades do CrystalWalk, de forma a evitar a sobrecarga visual e a confusão do 

usuário com o excesso de informações. 

Outro ponto levantado por pesquisadores como Sutcliffe (2009) é o pa-

pel da estética e do envolvimento afetivo nas interfaces gráficas. Esses aspectos 

podem ser favorecidos pelo planejamento detalhado da apresentação visual, ou 

seja, determinando de maneira holística as formas, cores e relações entre os ele-
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mentos, como proporção, localização relativa e hierarquia. Para interfaces gráficas, 

não apenas essa tarefa, mas também a implementação do minimalismo, estão no 

domínio do design gráfico. Pode-se dizer que a abordagem da questão estética em 

uma interface gráfica pode ser reduzida a especificação e teste de um “estilo visu-

al”, que procura agrupar de maneira coerente e equilibrada todos os elementos vi-

suais, além de materializar a hierarquia das funcionalidades do aplicativo que, no 

caso deste trabalho, foi determinada seguindo o conceito de minimalismo. 

Como discutido na seção 1.1, existem diversos fatores que podem re-

presentar barreiras ao aprendizado – entre eles, interfaces gráficas desordenadas 

e sem preocupação estética. Nesse sentido, definir um estilo visual coerente, lógi-

co e alinhado às boas práticas do design gráfico contemporâneo pode levar a 

uma interface gráfica amigável e que estimule o aprendizado ou, ao menos, redu-

za barreiras existentes. De fato, é possível especificar estilos visuais mais ade-

quados ao público-alvo ou que sigam tendências contemporâneas, evitando o 

estranhamento do usuário no uso do sistema. Deve ser frisado que interfaces grá-

ficas são dinâmicas e contêm elementos interativos. 

Buscou-se, portanto, inspiração em estilos visuais contemporâneos, para 

que o usuário sinta familiaridade com a interface gráfica. Adotou-se um estilo visual 

minimalista típico de dispositivos móveis como tablets e smartphones, caracteriza-

do por: formas elementares (quadrados, círculos), ícones simplificados e padroni-

zados, organização fortemente ortogonal; pouca variação de cores, explorando 

tons de cinza, branco e preto; abas e menus retráteis; setorização clara, com aces-

so rápido e direto às funcionalidades e configurações mais populares. Tais caracte-

rísticas têm relação com o conceito do minimalismo, expondo informação em níveis 

crescentes de detalhe e profundidade conforme o desejo do usuário e o contexto 

de uso, mas partindo sempre das funcionalidades mais elementares. Exemplos de 

interfaces com tais estilos visuais podem ser observados em sistemas operacionais 

de ampla adoção, como Android, iOS, Mac OS X e últimas versões do Windows. 

O primeiro passo foi organizar a interface para que o usuário seguisse 

intuitivamente a sequência de uso esperada da aplicação, usufruindo de todos os 

recursos definidos pela especificação. O segundo passo foi agrupar as funcionali-

dades nos setores síntese, visualização e interação, além de sequenciar os pas-

sos internos de cada grupo e restringir ações que dependem de recursos ainda 

não utilizados. Essas medidas visaram facilitar o acesso ao software, diminuindo 
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a curva de aprendizado para usuários iniciantes. Considerando que haverá usuá-

rios iniciantes e outros já familiarizados com a ferramenta, foram criados dois mo-

dos de uso, selecionados ao acessar o site (FIG. 70a). 

 

 
FIGURA 70 – Elementos do modo tutorial no CrystalWalk: (a) menu inicial para es-
colha dos modos de uso; (b) descrição de um passo; (c) destaque visual em ele-
mentos do menu; (d) balão (tooltip) com descrição dos elementos do menu; (e) 
destaque de uma etapa no elemento Gearbox. Fonte: Bardella (2016d) (adaptado). 

 

O modo “tutorial” aponta o caminho básico que o iniciante deve percor-

rer, passo a passo, orientando-o no uso das funcionalidades fundamentais da fer-

ramenta. O sistema mostra um texto de cada etapa principal (68b) e destaca 

visualmente a sequência de passos para gerar e visualizar determinada estrutura 

cristalina (FIG. 70c). No modo normal, o usuário interage à vontade com o siste-

ma, sem nenhuma imposição de sequenciamento de ações, mas ainda restrito às 

disponíveis no momento. Permitir ao usuário explorar opções que dependem de 

ações prévias não executadas prejudicaria a velocidade de aprendizado e o uso 

produtivo do software. Finalmente, nos dois modos de uso, foram disponibilizadas 

descrições de todas as ferramentas em caixas de texto flutuantes, ativadas quan-
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do o usuário passa o cursor do mouse sobre o botão ou campo de cada funciona-

lidade (FIG. 70d). 

Para priorizar a área de visualização das estruturas cristalinas (FIG. 

71), onde estão os recursos de interação, os menus são retráteis e emergem ao 

se posicionar o mouse no canto superior direito (FIG. 72). Os setores de síntese 

foram organizados na primeira e segunda abas (FIG. 72a-b) e o de visualização, 

na terceira e quarta abas (FIG. 72c-d). 

 

 

FIGURA 71 – Interface principal do CrystalWalk. Fonte: Bardella (2016d) (adaptado). 
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FIGURA 72 – Interface com menu acionado: abas de síntese (a – rede; b – moti-
vo), abas de visualização (c – parâmetros; d – planos e direções); (e – ferramenta 
Gearbox; f – submenu Toggle). Fonte: Bardella (2016d) (adaptado). 

 

4.3.3.2 Síntese 

Todas as opções de síntese estão na primeira e segunda abas do me-

nu retrátil. Apesar de o sistema não definir uma sequência de passos, entende-se 

que, para começar o processo de síntese, é preciso definir uma estrutura cristali-

na, seja criando uma ou escolhendo de um banco de estruturas predefinidas. As-

sim, o primeiro contato do usuário com o sistema fornece opções para a criação 

da estrutura. Caso o usuário opte por seguir a sequência de passos proposta no 

modo tutorial, ele poderá utilizar o elemento Gearbox (FIG. 70e; 72e), que sugere, 

inicialmente, criar uma rede espacial e, depois, escolher um motivo, passos es-

senciais de síntese de estruturas cristalinas. Seguirá para a visualização do resul-

tado, passando primeiro pela célula unitária cortada, procedendo à célula 

completa e, finalmente, ao cristal. Entende-se que tal sequência é apropriada à 

aplicação didática básica da ferramenta, e que o Gearbox a materializa adequa-

damente. Neste caso, a interface destaca inicialmente o ícone de criação da rede 

cristalina (FIG. 70c), pois se entende que o usuário iniciante deve primeiramente 
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executar esta ação, mas permite também o carregamento de uma estrutura pre-

definida. No modo normal, caso o usuário queira seguir outra sequência, ainda 

estará restrito às atividades de síntese. Enquanto a estrutura não for criada, o 

acesso às outras funcionalidades fica impedido, e o usuário é avisado disso por 

meio de caixas de texto flutuantes (FIG. 70d). 

Ao acessar o menu de criação da rede cristalina (FIG. 73), as tarefas 

de síntese iniciam-se com a determinação do tipo de rede e parâmetros de repeti-

ção para criação de um cristal (FIG. 73a). O tipo de rede é escolhido facilmente 

em uma janela específica (FIG. 74). Cada escolha do usuário se reflete pronta-

mente na visualização. As células podem ser repetidas nas três direções para 

formar um cristal. São disponibilizadas referências visuais adicionais, como des-

taque das arestas e faces das células (FIG. 73b), buscando diminuir as dificulda-

des dos usuários menos providos de habilidades espaciais. O usuário pode 

explorar os parâmetros da rede escolhida (FIG. 73c) e também alterar os parâme-

tros de rede livremente caso deseje (FIG. 73d). 

 

 
FIGURA 73 – Detalhes da aba de parâmetros de rede: (a) escolha do tipo de rede 
e parâmetros de repetição; (b) parâmetros de visualização da célula; (c) parâme-
tros da rede escolhida; (d) opção para alterar livremente os parâmetros de rede. 
Fonte: Bardella (2016d) (adaptado). 
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FIGURA 74 – Janela para escolha do tipo de rede, dentre as 14 redes de Bravais. 
Há 15 opções de escolha, pois, no caso da rede hexagonal, o usuário poderá es-
colher a célula unitária da rede primitiva ou não primitiva. Fonte: Bardella (2016d) 
(adaptado). 

 

Após criar a rede, na terceira aba (FIG. 75), estão opções de motivo, nas 

quais o usuário escolhe os átomos que o comporão. Ao alternar para essa aba, a 

visualização muda para um modo com cinco vistas, mantendo uma vista da célula 

unitária (FIG. 76a), outra com o cristal (FIG. 76b) e três vistas adicionais (duas vis-

tas laterais e uma superior) do motivo (FIG. 76c-e). As vistas, em conjunto, apoiam 

a inserção do motivo. Nesta aba, ao alto, a primeira opção (FIG. 75a) abre a tabela 

periódica, onde o usuário escolherá um elemento químico para compor o motivo 

(FIG. 77a), com opção do raio do átomo ou de seus íons (FIG. 77b). Após tais es-

colhas, o usuário pode alterar as coordenadas e salvar as configurações (FIG. 75b). 

Se quiser, na sequência, pode adicionar outro átomo ao motivo segundo o mesmo 

procedimento. Os átomos salvos são exibidos em uma lista e podem ser editados 

após a criação (FIG. 75c). Ainda nessa aba, existe um setor dedicado à exibição de 

repercussões das configurações do motivo nos parâmetros de rede (FIG. 75d), pa-

ra que o usuário não precise transitar entre as abas. 
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FIGURA 75 – Detalhes da aba de parâmetros do motivo: (a) adição de um novo 
átomo; (b) parâmetros do motivo; (c) lista de átomos componentes do motivo; (d) 
exibição dinâmica dos parâmetros de rede; (e) configurações de cor e opacidade 
do átomo. Fonte: Bardella (2016d) (adaptado). 

 

 
FIGURA 76 – Modo de visualização do motivo: (a) vista da célula unitária; (b) vista 
do cristal; (c-e) vistas ortogonais do motivo. Fonte: Bardella (2016d) (adaptado). 
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FIGURA 77 – Tabela periódica para escolha de elementos do motivo. Fonte: Bar-
della (2016d) (adaptado). 

 

4.3.3.3 Visualização 

Os setores de visualização foram organizados na terceira e quarta abas 

do menu retrátil (FIG. 72c), embora haja opções básicas na tela principal e algumas 

opções nas abas de síntese. Para exploração inicial das estruturas cristalinas cria-

das, o sistema oferece diversas opções de visualização, sendo que as mais básicas 

ficam acessíveis a um clique no submenu Toggle (FIG. 72f), como eixos cartesianos 

e cristalográficos, pontos, planos e arestas da rede, planos e direções cristalinas, 

além de configuração do raio atômico visual, detecção de colisões entre átomos, 

descrição textual dos elementos e modo tela cheia (fullscreen). A exibição dos eixos 

permite associar mudanças dos parâmetros de rede com a geometria resultante da 

estrutura cristalina. Em cada aba de síntese, também existem opções de visualiza-

ção, associadas ao elemento definido em seu contexto. Na aba de rede cristalina, é 

possível tanto ativar como definir características de planos e arestas (FIG. 73b). Na 

aba de motivo, existem opções de cor e opacidade para cada átomo que o compõe 

(FIG. 75e). As três vistas do motivo auxiliam também sua visualização, sobretudo 

quando o número de átomos é elevado. Estão disponíveis três opções de visualiza-

ção clássicas associadas ao motivo (alteração de cor, opacidade, exibir ou esconder 

átomos do motivo), a fim de resolver problemas de oclusão e ambiguidade visual 

causados pela representação sólida dos átomos. Apesar de aparentemente quebrar 

o conceito de separação da interface, entende-se que incluir opções de visualização 

nas abas de síntese estimula a exploração imediata dessas opções. 
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FIGURA 78 – Aba de planos e direções: (a) criação de planos; (b) criação de dire-
ções; (c) índices de Miller; (d) configurações de nome, cor e opacidade; (e) lista 
de elementos criados. Fonte: Bardella (2016d) (adaptado). 

 

 
FIGURA 79 – Aba de parâmetros de visualização: (a-d) Modelos de representação; 
(e) Parâmetros de renderização; (f-k) Técnicas estereoscópicas e interativas experi-
mentais; (l) ajuste de tamanho de menus. Fonte: Bardella (2016d) (adaptado). 

 

Ao acessar a segunda aba, podem ser gerados planos (FIG. 78a) e di-

reções (FIG. 78b) cristalográficos a partir de seus índices de Miller (FIG. 78c), 
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classicamente empregados no ensino de ciência dos materiais. Mais uma vez, 

são disponibilizadas opções de visualização especificas destes planos e direções, 

como configurações de nome, cor e opacidade (FIG. 78d), possibilitando obter 

boas visualizações nas mais diversas situações e evitar confusões visuais com 

outros elementos da estrutura. Planos e direções criados ficam em uma lista (FIG. 

78e) para acesso e eventual alteração posterior. 

A quarta aba (FIG. 79) oferece vários parâmetros visuais gerais. Na 

FIG. 79a, são demonstradas as opções de modelos de representação, definidas 

na primeira fileira. As mesmas opções estão disponíveis separadamente para as 

representações do cristal (77b) e da célula unitária (77c). A primeira representa-

ção é da célula construtiva, denominação utilizada neste trabalho. Esta célula exi-

be todos os átomos do motivo, inclusive aqueles externos ao invólucro celular, 

representação oportuna para auxiliar o entendimento de como cada átomo do mo-

tivo está distribuído segundo a rede espacial escolhida no primeiro passo. A se-

gunda executa cortes nos átomos nos limites da célula unitária, um recurso muito 

útil para visualizar, por exemplo, o ponto de contato entre átomos em diversos 

tipos de estruturas. Outro modo permite exibir o entre os átomos (ou seja, o espa-

ço intersiticial), algo difícil de mentalizar a partir de imagens bidimensionais. Por 

fim, existe a opção de representação de célula unitária tradicional, considerando 

apenas os átomos que se encontram total ou parcialmente no interior da célula. 

Na sequência (FIG. 79d), estão opções para alterar o aspecto visual da 

própria interface, principalmente das janelas, artifício útil principalmente para criar 

imagens voltadas a apresentações, impressões e outros tipos de mídia. 

No setor de parâmetros de configuração 3D (FIG. 79e), é possível al-

terar separadamente o nível de detalhe da geometria e dos efeitos visuais ou 

utilizar opções preconfiguradas. Uma das opções disponíveis é a automática, 

que ajusta os níveis de acordo com as capacidades gráficas do computador, 

recurso muito utilizado em diversas aplicações gráficas, tanto para reduzir a car-

ga de processamento como para obter diversos efeitos visuais (FIG. 37; seção 

3.5.3.4.1). O modo wireframe, por exemplo, permite uma boa representação do 

volume dos átomos, mas também ver através deles, ajudando a resolver o pro-

blema de oclusão. 

Técnicas estereoscópicas e interativas experimentais também foram 

implementadas no CrystalWalk e são acessadas no terceiro setor (FIG. 79f). A 
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visualização estereoscópica promete muitos ganhos na exploração de modelos, 

tal como discutido na seção 3.1.2.3. A visualização anaglifa, apesar de bastante 

limitada, é extremamente acessível, funcionando mesmo em monitores normais e 

com óculos de baixo custo. A implementação da estereoscopia passiva pressupôs 

o uso da tecnologia de polarização, que é a adotada na maioria dos monitores, 

projetores e televisores 3D disponíveis no mercado brasileiro. Nessa tecnologia, a 

exigência principal ao software gerador de conteúdo, é criar uma imagem dividida 

verticalmente ou horizontalmente, uma para cada olho. Foi utilizado um televisor 

de grande dimensão (65”) para os testes. Também existe suporte ao Oculus Rift, 

uma opção estereoscópica de qualidade muito superior e que tende a ser muito 

acessível quando lançado ao público. Os dispositivos interativos contemplados 

(FIG. 79g) são o Leap Motion, Oculus Rift e Cardboard (rastreamento de movi-

mento). Finalmente, são encontradas ainda nesta aba outras opções, como modo 

de perspectiva (FIG. 79h), localização do ponto focal (FIG. 79i), som espacial 

(FIG. 79j) e névoa de profundidade (FIG. 79k). 

No último setor (FIG. 79l), é possível alterar o tamanho dos menus para 

ajustá-los a diferentes tamanhos de tela e dispositivos. 

As opções de visualização possuem configurações iniciais inspiradas 

conceitualmente por boas práticas, discutidas na seção 3.1.3 e determinadas 

empiricamente durante o desenvolvimento do CrystalWalk. Entende-se que exis-

tem inúmeras opções de customização visual e que tamanha diversidade pode 

representar um problema para usuários pouco experientes ou mesmo para usu-

ários avançados que não querem perder tempo para ajustar os parâmetros. Des-

ta forma, as configurações iniciais foram predefinidas com propósito de propiciar 

boa qualidade de visualização em diversas condições, não exigindo do usuário 

muito esforço. 

Elementos de apoio de visualização, como eixos de referência e cen-

tros atômicos, tipo, distância e ângulos iniciais de câmera, modo de renderiza-

ção e vistas auxiliares, são ativados e configurados automaticamente de acordo 

com o modo de uso (tutorial ou avançado) e do contexto (criação da rede, esco-

lha do motivo). 

A paleta de cores padrão dos diversos objetos, assim como níveis de 

transparência, foram definidos de forma a garantir distinção e contraste para to-

dos os elementos. A espessura inicial de elementos lineares e o raio de elemen-
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tos esféricos foram configurados para assegurar boa visibilidade em monitores 

com resolução HD (1280 × 720 px). 

A resolução mínima dos objetos poligonais, além do número inicial de 

células unitárias e outros objetos repetitivos são definidos de acordo com a capa-

cidade gráfica do dispositivo utilizado ou de acordo com o desejo do usuário. A 

interface também possui configurações padrão de cor e tamanho, de acordo com 

o tamanho da tela do dispositivo utilizado. 

 

4.3.3.4 Interação 

Todos os mecanismos de interação encontram-se à disposição na tela 

inicial. É possível interagir no modo básico e avançado. As operações básicas são 

executadas diretamente com o mouse e as avançadas são acessadas através de 

ferramentas específicas. 

No modo de operação básico, é possível interagir com o modelo, exe-

cutando-se operações de translação, zoom e rotação, tradicionais em aplicativos 

tridimensionais e em alguns softwares cristalográficos (APÊNDICE C). Para facili-

tar a interação, inicialmente, o centro de rotação está fixo e centrado no modelo e 

o usuário pode explorá-lo apenas rotacionando a vista e aplicando zoom. O usuá-

rio pode alterar o centro de rotação ao aplicar uma translação. Entende-se que 

esse tipo de interação radial é muito adequada para modelos caracterizados por 

um alto grau de simetria, além de simples e intuitiva para o usuário. Operações 

básicas com o mouse permitem que o usuário resolva problemas básicos como 

oclusão e ambiguidades visuais causadas por determinados ângulos de visualiza-

ção. Também foram criados métodos de interação específicos para dispositivos 

de toque como tablets, smartphones e tabletops (FIG. 81a). 
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FIGURA 80 – Ferramentas de interação do CrystalWalk: (a) AtomView; (b) vista 
resultante, centrada em um átomo; (c) Gearbox; (d) Projection Cube. Fonte: Bar-
della (2016d) (adaptado). 

 

A ferramenta AtomView usa perspectiva cônica (FIG. 80a) e propicia 

uma visão centrada em um átomo especifico, permitindo explorar o interior dos 

modelos como se o usuário fosse miniaturizado. Para utilizar a ferramenta, basta 

posicionar a seta sobre qualquer átomo da estrutura. Este recurso é excepcional 

para visualizar contatos e vizinhanças entre os átomos (FIG. 80b) e em situações 

de alta oclusão visual, principalmente quando são utilizados dispositivos estere-

oscópicos. Além disso, o usuário pode entrar em um modo de navegação em pri-

meira pessoa, típico de jogos 3D, ao usar o mouse para informar a direção frontal 

e as teclas WASD do teclado para se deslocar. Esse modo de visualização é mais 

flexível que o radial e, para usuários bem versados nesse modo de interação, é 

possível extrair uma grande quantidade de informações do modelo. De fato, mui-

tos estudantes de engenharia e mesmo pós-graduandos da área têm experiência 

em jogos 3D, o que diminui a curva de aprendizado e permite uma exploração 

mais rica das estruturas. Para voltar ao modo radial, basta clicar novamente no 

ícone do AtomView (FIG. 80a). 

A ferramenta denominada Gearbox (FIG. 80c) permite a transição gra-

dual entre visualizações dos pontos de rede, motivo, célula unitária e estrutura 
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cristalina, o que proporciona explorar relações entre os diferentes conceitos que 

cada representação revela. Como já descrito, o Gearbox também foi utilizado co-

mo ferramenta de sequenciamento de ações para usuários iniciantes, especial-

mente no modo tutorial. 

A ferramenta denominada Projection Cube permite obter com facilidade 

vistas ortogonais (topo e laterais) (FIG. 80d), usadas tradicionalmente em aplicati-

vos de modelagem para resolver ambiguidades visuais das perspectivas, especi-

almente das isométricas. As transições animadas criadas pela ferramenta 

permitem rotações em eixos definidos pelo usuário e em baixa velocidade. Na 

mesma ferramenta, é possível determinar rotação automática do modelo em 

qualquer eixo. Em suma, a movimentação planejada e intencional propiciada pela 

ferramenta permite obter diversos benefícios associados às animações, princi-

palmente construir relações entre as diversas partes do modelo (seção 3.2.3). 

Foi implementada integração experimental com o dispositivo Leap 

Motion, que captura movimentos das mãos e, no caso do CrystalWalk, permite 

uma navegação mais intuitiva por meio de gestos. Dois modos de interação es-

tão disponíveis, ambos utilizando apenas uma das mãos, devido ao alcance res-

trito e às limitações do dispositivo. No primeiro modo, o usuário navega em 

primeira pessoa utilizando um joystick 3D, e a posição inicial da mão define um 

ponto central de referência. A distância e direção relativa ao centro determinam, 

respectivamente, a velocidade e a direção de deslocamento, e o ângulo da mão 

determina as rotações. A navegação é feita com a mão aberta, em um modo 

similar ao de primeira pessoa propiciado pelo AtomView, mas usufruindo das 

interações gestuais propiciadas pelo dispositivo Leap Motion. Ao fechar a mão, o 

segundo modo é ativado e o usuário orbita ao redor do modelo de maneira simi-

lar ao modo radial básico, sendo que a distância do centro determina o eixo e a 

velocidade de rotação (FIG. 82a). 
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FIGURA 81 – Modo de interação: (a) com o dispositivo Leap Motion; (b) em dis-
positivos de toque. Fonte: do autor. 

 

Também foi implementada integração experimental com o dispositivo 

Razer Hydra, um joystick duplo rastreável (FIG. 82b). Foram vislumbradas duas 

formas de interação. A primeira baseia-se no mecanismo de joystick 3D, que re-

solve simultaneamente a movimentação do usuário e a seleção de objetos. Neste 

caso, o usuário navega como se estivesse em um avião e as duas mãos operam 

o manche. No entanto, este manche permite rotações em infinitos eixos. Ao “ace-

lerar”, ou seja, colocar o manche para frente, o usuário navega como em um avi-

ão. Quando está parado, o usuário pode rotacionar com movimentos naturais das 

mãos, como se estivesse pegando e manipulando diretamente o objeto à sua 

frente. Isso diminui ainda mais a abstração, em comparação ao joystick 3D im-

plementado para o Leap Motion. Esse modo permite explorar o melhor de dois 

mundos: a manipulação natural de uma maquete física em um paradigma “mundo 
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em miniatura” (world in miniature – WIM), e a navegação rápida e intuitiva do mo-

do em primeira pessoa. A segunda forma de interação usa os direcionais analógi-

cos do Hydra para navegação em primeira pessoa, familiar a muitos usuários que 

são ou já foram jogadores. 

 

 
FIGURA 82 – Utilização de dispositivos com o CrystalWalk: (a) Leap Motion; (b) 
Razer Hydra. Fonte: do autor. 

 

4.3.3.5 Funcionalidades de apoio didáticas 

A última aba concentra funcionalidades que visam apoiar atividades di-

dáticas. Essas funcionalidades são: armazenar as estruturas produzidas, gerar 

material visual para publicações em outros meios digitais ou impressos; fornecer 

estruturas prontas e permitir a inclusão de informações adicionais às estruturas 

produzidas. 

A primeira opção, de armazenamento das estruturas produzidas, per-

mite salvar o trabalho on-line ou fazer o download de um arquivo completo para 

uso off-line. O modo on-line cria um link encurtado para a estrutura produzida, que 

pode, então, ser acessada por qualquer usuário com acesso à internet. Também 

pode ser gerado um QR code para acesso direto em dispositivos móveis, sem a 

necessidade de digitar o link (seção 4.5.5.1). O arquivo off-line pode ser aberto 

localmente em um navegador. Essa opção permite um fácil acesso às estruturas, 

mesmo sem conexão com a internet, o que é muito conveniente para professores 

e estudantes (seção 4.5.5.3). 

Na mesma aba, abaixo, estão opções para obtenção de material visual 

para uso em outras mídias não interativas, como imagens para apresentações 

eletrônicas (slides) e documentos digitais ou impressos (notas de aula, pôsteres, 
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artigos e livros). Um modelo 3D em formato STL pode ser exportado para explo-

ração em softwares 3D, seja de modelagem, visualização ou processamento ge-

ométrico, mas também para impressão 3D (seção 4.5.5.2). 

As próximas opções dão acesso a uma biblioteca de estruturas on-line, 

seja para armazenar as próprias criações, seja para obter estruturas produzidas 

por outros usuários. 

Finalmente, é possível criar narrativas didáticas, incluindo anotações 

textuais nos modelos e animações de câmera e certas propriedades das estrutu-

ras, um recurso útil para professores ou outros usuários adicionarem informações 

relevantes, favorecendo, por exemplo, uma explanação didática. A seção 4.5.5.4 

fornece detalhes sobre essa funcionalidade única do CrystalWalk. 

 

4.4 Implementação 

Definida a arquitetura da solução tecnológica (ilustrada na FIG. 50), 

procedeu-se à implementação e disponibilização de uma instância funcional da 

plataforma CrystalWalk aos atores sociais do projeto e ao público em geral. A 

concretização desta etapa depende de infraestrutura de internet, ou seja, de um 

ou mais servidores para prover tanto acesso à plataforma como funcionalidades 

de armazenamento. A estratégia de implementação foi elencar serviços capazes 

de suportar a arquitetura, os padrões e tecnologias utilizados, além de respeitar 

as restrições de recursos do projeto. 

A seleção de serviços e fornecedores fundamentou-se, portanto, em 

dois critérios principais. Devido à restrição de recursos financeiros para o projeto, 

o critério de custo foi priorizar opções que provessem maior desempenho e/ou 

armazenamento por menos investimento. Devido à restrição de recursos huma-

nos, o segundo critério foi priorizar opções que propiciassem maior agilidade de 

implementação e manutenção, mantendo o foco da equipe no desenvolvimento 

das funcionalidades mais cruciais. 

 

4.4.1 Processo de avaliação de serviços de computação em nuvem 

Conforme abordado na seção 4.2.2, foram desenvolvidos ao longo do 

projeto diversos protótipos, visando avaliar a complexidade de implementação de 

tecnologias, arquiteturas, plataformas, frameworks, bem como garantir o alinha-

mento com a restrição de recursos disponíveis. Neste processo, também foram 
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identificados e avaliados provedores de serviços de computação em nuvem como 

o Amazon Web Services (AWS), Heroku, IBM Bluemix, Microsoft Azure e Google 

Cloud. As definições e fundamentos sobre tecnologias de computação em nuvem 

podem ser consultados na seção 3.5.3.2. 

O AWS tornou-se um lançador de tendências em serviços de nuvem e 

uma referência para outros provedores. O AWS também é o único IaaS do mer-

cado a oferecer uma solução de administração de serviços autônoma e integrada. 

Radosevic e Balatinac (2014) afirmam que o Elastic Compute Cloud (EC2), da 

AWS, provê o melhor serviço do mercado. Também é o serviço comercial mais 

usado e investigado em pesquisas acadêmicas, que, apesar de não possuir a es-

tabilidade de desempenho exigida para aplicações científicas, quando comparado 

a clusters locais, é capaz de acomodar grids inteiros e infraestruturas paralelas de 

produção. 

Assim, após testes preliminares, adotou-se o serviço IaaS de servido-

res virtuais em nuvem Amazon EC2 (Amazon Web Services, [s.d.]a). O Amazon 

EC2 fornece vários tipos de máquinas virtuais, cada uma com características úni-

cas (capacidade de CPU, capacidade de memória RAM e capacidade de armaze-

namento), cujos custos e especificações atualizadas são disponibilizados no site 

do provedor (Amazon Web Services, [s.d.]c). 

Por questões de escala e redução de custos operacionais, optou-se por 

consolidar toda a infraestrutura de servidores da aplicação em uma única instân-

cia, abordagem que limita a escalabilidade horizontal da infraestrutura. Utilizando 

uma instância do tipo small (EC2 ID: t2.small – 2 GB RAM, 1 núcleo, volume EBS 

de armazenamento de 160 GB, na região de São Paulo) baseada no sistema ope-

racional CentOS 5 (Linux 64 bits), foram criados e administrados os serviços de 

hospedagem web, onde eram executados os códigos no servidor, entregue o 

front-end do site e também a instância do bando de dados MongoDB. O custo 

médio mensal desses serviços no 9o semestre de realização desta pesquisa (ver 

conograma na seção 2.6.2) era de USD$20. 

Apesar dos benefícios de customização e maior autonomia no quesito 

escalabilidade, a administração das instâncias era uma atividade que consumia 

tempo sem agregar valor ao processo de desenvolvimento. A restrição de recur-

sos humanos para conduzir estas atividades, bem como de recursos financeiros 

para aumentar a escala quando necessário, sempre foram fatores limitantes na 
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extração dos benefícios típicos dos serviços de computação em nuvem. Concluiu-

se, portanto, que, em vez de um serviço do tipo IaaS, seria adotado um serviço do 

tipo PaaS de plataforma de desenvolvimento em nuvem, que diminuísse os cus-

tos e permitisse à equipe de desenvolvimento focar na construção de requisitos 

funcionais da aplicação. 

Testou-se, neste conceito, a plataforma BlueMix da IBM, que possui 

componentes prontos e pacotes preconfigurados de simples utilização, com inte-

gração automática. Apesar de serem serviços típicos de um PaaS, a plataforma 

se mostrou bastante intuitiva e amistosa ao usuário. No entanto, não se mostrou 

robusta e madura o suficiente para adoção imediata. A equipe de desenvolvimen-

to julgou que se trata de um serviço promissor, mas ainda em desenvolvimento, 

especialmente no Brasil. 

Após uma série de testes e estudos, concluiu-se que o mecanismo de 

Dynos, tecnologia de virtualização por particionamento (containers) do Heroku, 

provia uma abordagem simplificada e otimizada para criar, manter e escalar apli-

cações. Neste momento, adotou-se também a estratégia de migrar a implementa-

ção em banco de dados MongoDB para um add-on Heroku PostgreSQL. Além da 

vantagem da abstração do nível de infraestrutura também do banco de dados, 

esta abordagem permitia uma implementação híbrida do esquema de banco de 

dados, resultando em uma combinação das melhores características dos para-

digmas NoSQL e relacional, em um banco de dados robusto e estável. 

Existe atualmente no mercado uma grande quantidade de serviços de 

PaaS, disponibilizando tecnologias inovadoras e acessíveis. Dentre essas plata-

formas, destacam-se RedHat Openshift, Engine Yard e Amazon Elastic Beans-

tack. Devido aos atuais requisitos da aplicação, isenção quase total dos custos da 

aplicação na plataforma Heroku e menor maturidade das alternativas, não existe 

atualmente intenção do time de desenvolvimento em migrar da plataforma. 

 

4.4.1.1 Instância de roteamento e resolução de DNS 

Utilizou-se o Amazon Route 53 (Amazon Web Services, [s.d.]b) como 

serviço IaaS de resolução DNS para rotear os acessos aos domínios cw.gl, 

crystalwalk.com e crystalwalk.org à instância final da aplicação em crystal-

walk.herokuapp.com. Para o uso específico da aplicação, o custo é de USD$0,4 

por milhão de requisições (Amazon Web Services, [s.d.]d). 
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O serviço implementado foi o Route 53 Hosted Zones com Standard 

Queries, utilizando-se os parâmetros de configuração descritos na TAB. 11. O 

redirecionamento da raiz do domínio cw.gl é feito com o suporte do Amazon S3. 

 

TABELA 11 – Parâmetros de configuração das instâncias de roteamento e resolu-
ção de DNS no serviço (IaaS) Amazon Route 53. 

 
Fonte – do autor. 

 

4.4.1.2 Instância de plataforma de desenvolvimento em nuvem 

Utilizou-se o Heroku como serviço PaaS de plataforma de desenvolvi-

mento em nuvem para os servidores de aplicação Puma (Rack e Ruby on Rails), 

conforme ilustrado na FIG. 50. 

O serviço foi implementado utilizando-se dois Web Dynos, cada um 

com um servidor de aplicações Puma, sendo um voltado à provisão dos arquivos 

da aplicação CWAPP e outro responsável pela viabilização do ambiente de exe-

cução para a aplicação CWLY (TAB. 12). 

Utilizou-se o Dyno do tipo free (Heroku Dev Center, 2016a), gratuito pa-

ra até 18 horas de execução diárias e custando USD$0,05 por hora excedente. O 

Dyno free é um container de aplicação que possui 512 MB de memória RAM, pro-

cessador compartilhado (não dedicado), e requer um tempo de hibernação (sleep) 

de no mínimo 6 horas por dia (Heroku Dev Center, 2016a). O conceito de contai-

ner é abordado na seção 3.5.3.2.2 deste trabalho. 

Entretanto, essa categoria de cobrança possui uma restrição de disponi-

bilidade na qual o servidor de aplicação mantém-se em estado de espera para no-
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vas requisições durante o período de uma hora. Caso não haja novas requisições 

durante este intervalo, a plataforma Heroku finaliza o processo, colocando o Dyno 

em um estado de hibernação. Por esta razão, as aplicações CWAPP e CWLY po-

dem demorar alguns segundos (Heroku Dev Center, 2016b), para responder à re-

quisição do usuário, devido ao tempo necessário para que o servidor de aplicação 

inicialize novamente, restaurando o estado ativo do Dyno. (Pundsack, 2013). 

 

TABELA 12 – Parâmetros dos Web Dynos utilizados no serviço (PaaS) na plata-
forma Heroku. 

 
Fonte – do autor. 

 

4.4.1.3 Instância de banco de dados 

Utilizou-se o add-on Heroku PostgreSQL (Heroku, [s.d.]) como serviço 

PaaS de Banco de Dados PostgreSQL para o fornecimento integrado deste servi-

ço em sua plataforma, conforme especificado na FIG. 59. 

O add-on foi implementado utilizando-se as variáveis de esquema do 

banco de dados para o tipo jsonb, tornando possível o armazenamento de dados 

no formato JSON/NoSQL (PostgreSQL Global Development Group, [s.d.]). Esco-

lheu-se o add-on do tipo Hobby Dev, gratuito, para a criação de bancos de dados 

de até 10 mil registros. Por questões de segurança, o firewall do módulo de segu-

rança foi configurado para restringir o acesso ao servidor de banco de dados ex-

clusivamente à API de persistência. 

 

4.4.1.4 Instância de repositório e versionamento de código 

Fundamentando-se nos princípios de código livre e modelo colaborati-

vo de produção intelectual, o código-fonte do CrystalWalk foi disponibilizado inte-

gralmente em repositório público sob os termos da licença MIT. 
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Para tanto, utilizou-se a ferramenta Git como sistema de controle de 

versão distribuído e o SaaS Github como serviço de repositório do código-fonte do 

projeto. Optou-se por esta plataforma por sua disponibilidade, escalabilidade, ge-

renciamento, custo e integração nativa com o repositório do Heroku (Heroku Dev 

Center, 2015). O serviço foi implementado criando-se 4 repositórios principais, 

descritos na TAB. 13. 

 

TABELA 13 – Repositórios de código do CrystalWalk, disponibilizados através do 
serviço (SaaS) Github. 

 

Fonte – do autor. 

 

A integração com o repositório foi realizada através dos parâmetros de 

deploy do Dyno, nativos do Heroku. Isso permitiu configurar o Dyno para atuali-

zar-se automaticamente a cada publicação, obtendo-se, assim, as vantagens de 

redução do tempo de publicação, maior agilidade e automação, minimizando ris-

cos de falhas. 

 

4.5 Resultados 

Retomando a estratégia metodológica detalhada no capítulo 2, devido 

à natureza tanto prática como social deste trabalho, justifica-se a adoção de uma 

postura filosófica científica multilateral. No entanto, a pesquisa-ação é a espinha 

dorsal da metodologia, e a postura construtivista toma papel central, determinan-

do, em último caso, como os resultados deste trabalho devem ser validados. 

De forma a contemplar os variados métodos adotados neste trabalho 

(capítulo 2), a exibição e análise dos resultados será realizada também em varia-

das frentes de avaliação, a saber: avaliação de implementação (seção 4.5.1), ava-

liação comparativa (seção 4.5.2), testes de síntese e visualização (seção 4.5.3), 
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avaliação de interface (seção 4.5.4), avaliação de funcionalidades didáticas (se-

ção 4.5.5), avaliação de possibilidades interativas (seção 4.5.6) e avaliação de 

empoderamento dos atores sociais (seção 4.5.7). 

 

4.5.1 Avaliação de implementação 

Conforme delineado na seção 2.4.3.2, a avaliação de implementação 

adota elementos do pragmatismo, procurando validar a eficácia da solução tecno-

lógica frente ao problema colocado, especialmente no tocante ao item 1 do ques-

tionário tecnológico (APÊNDICE A). Para dar suporte a essa análise, será 

abordado também o sucesso da implementação, em caráter preliminar, de instân-

cias funcionais de todas as aplicações da plataforma CrystalWalk (CW4P, 

CWAPP e CWLY) em termos de capacidade e disponibilidade, além do desempe-

nho do aplicativo em si. Todos os pontos desta avaliação podem ser avaliados 

objetivamente. 

Uma instância do aplicativo CWLY foi implementada com sucesso no 

serviço PaaS Heroku, utilizando-se um Dyno gratuito do tipo web com servidor de 

aplicação Puma e add-on PostgreSQL do tipo Hobby Dev, em um esquema de 

banco de dados híbrido NoSQL/relacional, conforme as especificações detalha-

das em 4.3.2. Registrou-se um domínio específico (cw.gl), que foi configurado 

com sucesso no serviço IaaS de resolução de DNS Amazon Route 53 ao custo de 

USD$0,4 por milhão de requisições. 

Essa instância do aplicativo CWLY demonstrou-se funcional e fluída 

nos testes preliminares, atestando que tanto o encurtador de URL e o serviço de 

roteamento de domínio (Amazon Route 53) como o sistema de salvamento e res-

tauração de sessões foram implementados corretamente, comprovando que os 

serviços de roteamento de domínio e servidor web foram configurados correta-

mente. Verificaram-se todas as rotas da interface REST da API de persistência da 

aplicação, atestando o armazenamento e recuperação dos documentos JSON no 

banco de dados. 

Uma instância do aplicativo CWAPP foi implementada com sucesso no 

serviço PaaS Heroku, utilizando-se um Dyno gratuito do tipo web com servidor de 

aplicação Puma. Por ser uma aplicação-extensão do framework CW4P, conside-

ra-se também que a arquitetura proposta implementou com sucesso a especifica-

ção AMD através da biblioteca RequireJS; o padrão publish-subscribe através da 
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biblioteca PubSubJS, e a tecnologia WebGL através da biblioteca three.js, con-

forme as especificações detalhadas na seção 4.3.2.3. 

Conforme discutido na seção 3.5.3.3.1.2, WebGL é uma especificação, 

cuja implementação tecnológica ainda é bastante emergente. Não houve, portan-

to, uma preocupação formal em rastrear o suporte a todos os recursos e funciona-

lidades da aplicação em todos os dispositivos e navegadores existentes. Por isso, 

adotou-se como plataforma padrão de desenvolvimento computadores de mesa 

com a seguinte especificação mínima: processador com núcleo simples (ex: Intel 

Celeron de 1.6 GHz, AMD Sempron, 1.6 GHz), 2 GB de memória RAM e placa de 

vídeo com suporte a OpenGL ES 3.0 (Intel HD Graphics, a partir de 2011) e o na-

vegador Chrome em sistemas operacionais Windows, Mac OS X e Ubuntu, por 

prover o suporte mais robusto a HTML5 a estas plataformas (TAB. 2). 

Entretanto, esta instância do aplicativo CWAPP demonstrou-se funcio-

nal e responsiva nos testes preliminares, verificando-se a portabilidade da aplica-

ção através de testes de acesso e execução em desktops e dispositivos móveis, 

nas versões mais recentes dos sistemas operacionais Windows, Mac OS X, 

Ubuntu, iOS e Android. Foram testadas as versões mais recentes dos navegado-

res Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari e Opera. Testes em dispositi-

vos móveis foram conduzidos em celulares e tablets Android e Apple, utilizando 

os navegadores Chrome, Firefox e Safari. De forma consistente com os resulta-

dos observados em Deveria ([s.d.]), constatou-se que as versões mais recentes 

(em novembro de 2015) dos navegadores IE, Firefox, Chrome e Safari, cujo su-

porte à especificação HTML5 é mais robusto, tiveram melhor desempenho nos 

testes de compatibilidade. No caso dos dispositivos móveis, apesar do suporte a 

essas plataformas ainda ser bastante precário, foi possível executar a aplicação 

nos navegadores Safari e Chrome em dispositivos que suportam o OpenGL ES 3, 

tal como o iPhone 5. 

Observou-se a correta implementação da interface Ruby com o servi-

dor web e entrega dos arquivos da aplicação, carregados em sequência a partir 

da página e módulos base definidos pelo framework CW4P, consumindo 328 KB 

de dados. Em seguida, inicializados pelo módulo roteador, carregaram-se os ou-

tros componentes da aplicação, incluindo módulos e bibliotecas de interface, con-

sumindo 6,6 MB de dados. Os componentes restantes, totalizando 8,4 MB, foram 

carregados em resposta a funcionalidades específicas, requisitados pela interface 
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do usuário através do carregamento assíncrono e sob demanda dos módulos da 

aplicação. Conforme colocado anteriormente, o Dyno pode hibernar após um pe-

ríodo de 30 minutos de inatividade. Neste caso, testes confirmaram um tempo de 

retorno à atividade de aproximadamente 10 segundos. 

Observou-se que a aplicação foi executada de maneira estável e res-

ponsiva para a maioria das operações e funcionalidades testadas, demonstrando 

a eficácia da implementação do paradigma reativo por meio da orientação a even-

tos, responsividade, elasticidade e resiliência da aplicação. Apesar de esporádi-

cos, experimentaram-se travamentos durante a execução de funcionalidades que 

requerem uso intensivo de recursos computacionais, tais como a replicação de 

grandes números de átomos e a computação de geometrias diferenciais utilizadas 

na representação de átomos parciais. Conforme mencionado anteriormente, atri-

buíram-se essas instabilidades à imaturidade das tecnologias WebGL. Como mo-

do de minimizar efeitos indesejáveis, alertas são exibidos aos usuários advertindo 

e confirmando a execução destas funções. 

 

4.5.2 Avaliação comparativa 

A avaliação comparativa é o principal método de avaliação deste traba-

lho. Em uma pesquisa-ação, a avaliação final dos resultados deve verificar, com 

base nas impressões dos atores sociais, em que grau o problema social colocado 

foi atendido. 

Valendo-se dos processos de levantamento bibliográfico, de levanta-

mento sistemático e de uma ampla e explícita interação com os atores sociais, 

foram identificados os principais problemas (APÊNDICE D) e produzida uma lista 

de requerimentos funcionais, resultado principal da primeira fase da pesquisa-

ação (seção 2.4.1.1). Estas características foram também utilizadas na configura-

ção dos parâmetros dos questionários da análise sistemática (seção 2.4.1.3.1.5.1 

e APÊNDICE B). 

O grau de atendimento ao problema social foi calculado somando-se os 

pontos dos parâmetros atendidos pela solução e comparando-os com a solução 

ideal, considerada aqui a soma total dos parâmetros. Considerou-se que o grau 

de atendimento é superior se o software atender mais itens dessa lista. Deve ser 

frisado que não foi adotado nenhum mecanismo de ponderação dos itens, ou se-

ja, todos eles possuem o mesmo valor. Julgou-se propício também comparar a 
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solução com os melhores softwares cristalográficos segundo a revisão sistemáti-

ca, considerando os três melhores de cada grupo de critérios, evitando vieses na 

avaliação. A comparação foi realizada por meio de um software baseado na bi-

blioteca D3 (Bardella et al., 2016a), capaz de gerar diagramas interativos do tipo 

bubble chart (FIG. 49, seção 3.4.2). 

Nesta análise, foram seguidas as recomendações de Creswell (2002) 

para validação de pesquisas construtivistas (seção 2.3.2). 

Os parâmetros da avaliação são apresentados e detalhados no 

APÊNDICE B, e os dados completos resultantes da avaliação são apresentados e 

detalhados no APÊNDICE C, no formato de tabelas, divididas segundo cada gru-

po de critérios: 

 TAB. 1, APÊNDICE C: critérios tecnológicos 

 TAB. 2, APÊNDICE C: critérios de síntese 

 TAB. 3, APÊNDICE C: critérios de visualização 

 TAB. 4, APÊNDICE C: critérios de navegação e interatividade 

 TAB. 5, APÊNDICE C: critérios didáticos 

 

Os resultados mais significativos da avaliação são apresentados a se-

guir, nas seções 4.5.2.1 a 4.5.2.5. Além disso, na FIG. 83 (seção 4.5.2.6), são 

apresentados também os principais resultados dessa avaliação, porém ainda 

mais sumarizados, na forma gráfica. 

 

4.5.2.1 Avaliação comparativa segundo parâmetros tecnológicos 

Pela avaliação segundo parâmetros tecnológicos, havia um total de 

17,5 pontos possíveis. Analisando-se os resultados dessa avaliação, observa-se 

que o CrystalWalk foi avaliado com a pontuação máxima, sendo o mais bem posi-

cionado dentre os softwares analisados e tendo conseguido implementar todos os 

requerimentos de especificação propostos. O bom desempenho era esperado, 

pois as opções tecnológicas em seu desenvolvimento estiveram em sintonia com 

as características, filosofias e princípios do projeto. Em seguida, destacaram-se 

JMOL15 e SHEL15 (7,5 pontos) e CMAK15, DRAW11, PYMO18, QUTE07, 

SCHA14 e XCRY14 (5 pontos). Os dados completos dessa avaliação podem ser 

vistos na TAB. 1 – APÊNDICE C e em Bardella et al. (2016a). 
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Quanto ao critério portabilidade da aplicação (critério 1.3), o Crystal-

Walk destacou-se sobretudo devido ao uso da tecnologia WebGL (subcritério 

1.3.1), que, além de não requerer nenhum tipo de instalação (subcritério 1.3.3), 

viabilizou uma plataforma de computação gráfica 3D independente de dispositivo 

ou sistema operacional do cliente (subcritérios 1.3.4 e 1.3.2), características inédi-

tas quando comparado com outros softwares. Neste quesito, o JMOL15, que utili-

za a plataforma Java, também foi destaque, porém tem sua portabilidade 

comprometida por requerer a instalação de plug-ins específicos e não ser compa-

tível com dispositivos móveis, como celulares e tablets. Na verdade, todos os sof-

twares que visam compatibilidade com dispositivos móveis enfrentam problemas, 

seja com os plug-ins ou com variações no hardware e nas implementações de 

padrões nos navegadores. Como discutido anteriormente na avaliação de imple-

mentação (seção 4.5.1), não é possível garantir que o CrystalWalk funcionará em 

qualquer dispositivo móvel, principalmente nos mais antigos, devido às diferenças 

de suporte ao HTML 5 e ao WebGL, tanto no navegador como no hardware. 

No critério licença de uso, distribuição e modificação (critério 1.5), o 

CrystalWalk destacou-se devido à sua proposta de democratização do conheci-

mento e da educação livre, o que fundamentou a disponibilização integral de seu 

código-fonte sob os termos da licença MIT (subcritério 1.5.1), e a escolha do 

GitHub como repositório de distribuição e plataforma de desenvolvimento colabora-

tivo do projeto (subcritério 1.5.2). Neste quesito, apesar de não explicitarem uma 

proposta similar, outras plataformas também disponibilizam seu código-fonte e ar-

quivos binários sob licenças permissivas semelhantes, como é o caso de JMOL15, 

SHEL15, QUTE07, SCHA14 e XCRY14. Entretanto, apenas JMOL15, SHEL15 e 

QUTE07 adotam um modelo de desenvolvimento colaborativo, o que limita o envol-

vimento de possíveis interessados no desenvolvimento dos softwares. Claro que a 

contribuição efetiva de membros voluntários depende de atividades de promoção e 

engajamento. Após a formação de uma comunidade interessada no desenvolvi-

mento do CrystalWalk, provavelmente formada por professores da área de ciência 

dos materiais, estudantes, programadores e entusiastas, acredita-se que as ativi-

dades de desenvolvimento se tornarão autossustentadas, como observado em pro-

jetos similares, a exemplo do JMOL15. Acredita-se que projetos desse tipo 

sobrevivem apenas se essa massa critica de apoiadores se formar. 

Por fim, no critério de suporte a tecnologias de interface, o CrystalWalk 



218 

destacou-se por ter conseguido a integração de dispositivos de interface avança-

dos dentro da plataforma WebGL, tais como interfaces gestuais e interfaces imer-

sivas, como capacetes de realidade virtual (HMD) – este último, mais uma das 

características inéditas do CrystalWalk. Mantendo a coerência com a proposta de 

democratização do conhecimento e educação livre, foram escolhidos dispositivos 

acessíveis e de baixo custo, tal como o Leap Motion e o Oculus Rift (seção 

4.3.3.3). Apenas o CMAK15 provê suporte ao Leap Motion, e o PYMO18, aparen-

temente, suporta uma solução proprietária (plug-in + hardware) de HMD da em-

presa Virtalis (Virtalis, [s.d.]), mas foi constatado que se trata de uma solução 

experimental descontinuada, nunca disponibilizada ao público. 

Em termos gerais, a avaliação dos parâmetros tecnológicos dos softwares 

existentes foi considerada ruim perante as expectativas dos atores sociais. Essa ava-

liação negativa deve-se principalmente à baixa portabilidade das aplicações existen-

tes (critério 1.3), licença de uso, distribuição e modificação prioritariamente 

comerciais (critério 1.5), e a falta de suporte a dispositivos de interface avançados 

tais como trackeables e HMDs (critério 1.6). Existe a expectativa de que a tecnologia 

seja capaz de incentivar a democratização do conhecimento através da educação à 

distância e do ensino livre, viabilizando a realização de atividades educacionais em 

outros locais (fora da sala de aula), horários e/ou por meio da internet e promover a 

aprendizagem cooperativa e interativa e a participação mais ativa do estudante, es-

timuladas pelos ambientes virtuais. 

 

4.5.2.2 Avaliação comparativa segundo parâmetros de síntese 

Pela avaliação segundo parâmetros de síntese, havia um total de 10 

pontos possíveis. Analisando-se os resultados dessa avaliação, observa-se que o 

CrystalWalk foi avaliado com a pontuação máxima, sendo o mais bem posiciona-

do dentre os softwares analisados e tendo conseguido implementar todos os re-

querimentos de especificação propostos. O desempenho superior deve-se à 

metodologia de síntese inédita proposta neste trabalho e implementada no 

CrystalWalk, cujo objetivo é se afastar das complexidades dos grupos espaciais e 

posições de Wyckoff adotados por muitos cristalógrafos e por todos os softwares 

analisados, um paradigma pouco didático, conforme analisado na seção 3.4. Tal 

desempenho ainda denota que as opções tecnológicas tomadas durante o pro-

cesso desenvolvimento estiveram em sintonia com as características, filosofias e 
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princípios do projeto. Em seguida, destacaram-se CMAK15, JMOL15, VEST14, 

CARI04, BALL08, LATT04 (5 pontos). Todos os outros softwares tiveram 2,5 pon-

tos ou menos. Os dados completos dessa avaliação podem ser vistos na TAB. 2 – 

APÊNDICE C e em Bardella et al. (2016a). 

Nos critérios de método (critério 2.1) e processo interativo (critério 2.2) 

de síntese, o CrystalWalk destacou-se devido a sua proposta didática, adotando 

um novo método visual e interativo baseado no conceito de redes de Bravais e 

motivo, melhor alinhado com a metodologia de ensino aplicada em cursos de ci-

ência dos materiais. 

O critério de restrição à síntese (critério 2.3) indicou que nem todos os 

softwares cristalográficos são integrados. Alguns dependem de outras aplicações 

para síntese, como é o caso do SHEL15, que requer o software ShelX. Outros, 

ainda, são restritos à exibição de dados cristalográficos parametrizados externa-

mente à aplicação, como no caso do PYMO18 e QUTE07. 

Por fim, no critério de seleção e edição de átomos (critério 2.4), o 

CrystalWalk destacou-se por possibilitar a edição dos parâmetros visuais tanto de 

átomos individuais como de átomos do motivo, recurso que visa facilitar a inter-

pretação espacial de estruturas cristalinas. Observou-se que os softwares melhor 

avaliados no questionário de visualização também proviam suporte a este parâ-

metro em específico, como CMAK15, JMOL15 e VEST14. Entretanto, como con-

sequência do método de síntese exclusivo adotado no CrystalWalk, a edição dos 

parâmetros visuais de átomos do motivo manteve-se uma característica exclusiva. 

Em termos gerais, a avaliação dos parâmetros de síntese dos softwa-

res existentes foi considerada ruim perante as expectativas dos atores sociais, 

fator atribuído principalmente ao método de síntese (critério 2.1) utilizado pelos 

softwares existentes. Este, além de pouco interativo (critério 2.2), requer que o 

usuário forneça os parâmetros de grupos pontuais e espaciais da estrutura, en-

tendimento comumente restrito a cristalógrafos e pesquisadores da área. Existe a 

expectativa de que ferramentas cristalográficas didáticas sejam interativas, aces-

síveis e que viabilizem um processo de síntese simplificado e alinhado com a utili-

zação didática, ao menos para estruturas mais simples utilizadas como 

ferramenta de ensino em sala de aula. Espera-se que o modelo de síntese do 

CrystalWalk cumpra esse requisito. Tanto a criação de um modelo teórico de sín-

tese de estruturas cristalinas como sua implementação não são tarefas triviais. É 



220 

possível que nem todos os tipos de estrutura sejam implementados ou que o se-

jam de maneira experimental, em razão de dificuldades metodológicas ou de limi-

tações tecnológicas das bibliotecas e plataformas. Apesar de baseado em sólida 

revisão da literatura e na experiência do GVCM, é possível que o método simplifi-

cado de síntese proposto não impacte como esperado no aprendizado, o que será 

indicado pelos testes preliminares que serão conduzidos na sequência e que for-

necerão indicações da eficiência da abordagem. 

 

4.5.2.3 Avaliação comparativa segundo parâmetros de visualização 

Pela avaliação segundo parâmetros de visualização, havia um total de 

30 pontos possíveis. Analisando-se os resultados dessa avaliação, observa-se que 

o CrystalWalk foi avaliado com a pontuação máxima, sendo o mais bem posiciona-

do dentre os softwares analisados e tendo conseguido implementar todos os reque-

rimentos de especificação propostos. Em seguida, destacaram-se CMAK15 e 

VEST14 (20 pontos) e JMOL15 e DIAM15 (17,5 pontos). Mais da metade dos sof-

twares analisados ficaram com 5 pontos ou menos. Os dados completos dessa 

avaliação podem ser vistos na TAB. 3 – APÊNDICE C e em Bardella et al. (2016a). 

No critério de representação (critério 3.1), o CrystalWalk destacou-se 

devido ao alinhamento com materiais didáticos utilizados nos cursos de ciência 

dos materiais, destacando-se a adoção do modelo atômico molecular de esferas 

rígidas (critério 3.1) e a representação de interstícios da célula unitária (critério 

3.2), características inéditas quando comparadas aos demais softwares. O 

CrystalWalk destacou-se também por disponibilizar mecanismos de representa-

ção cruciais no processo de aprendizagem, tais como bordas e faces da célula 

unitária (subcritério 3.1.5.4), vetores do eixo da rede (subcritério 3.1.5.3), planos 

(subcritério 3.1.3) e direções (subcritério 3.1.4) de Miller, cortes e projeções (sub-

critério 3.5.1.2) e células múltiplas (subcritério 3.1.5.1). Apesar dos softwares 

CMAK15, VEST14 e JMOL15 também disponibilizarem alguns destes recursos, 

estas funcionalidades são colocadas em segundo plano, comprometendo não 

apenas a interatividade e acessibilidade, mas também a possibilidade de uso da 

ferramenta por estudantes. 

Por fim, no critério de visualização (critério 3.2), o CrystalWalk desta-

cou-se por explorar as possibilidades da computação gráfica no contexto didático, 

buscando estimulo da percepção visual e auditiva (subcritério 3.2.1) por meio de 
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uma variedade de técnicas de perspectiva (subcritério 3.2.2), estereografia (sub-

critério 3.2.3) e renderização (subcritério 3.2.4). Apesar de compartilhar mecanis-

mos e ferramentas de visualização com alguns outros softwares, julga-se inédita a 

combinação delas, permitindo, por exemplo, a produção de conteúdo didático pelo 

professor e/ou a extração de material gráfico para ilustrar de publicações científi-

cas de pesquisadores (FIG. 105). 

Em termos gerais e perante as expectativas dos atores sociais, a avali-

ação dos parâmetros de visualização dos softwares existentes situa-se entre me-

diana e ruim, principalmente em razão da baixa adequação dos recursos 

existentes, quando comparados com as representações comumente utilizadas 

nos livros e materiais didáticos. Existe a expectativa de que ferramentas cristalo-

gráficas didáticas sejam capazes de criar visualizações versáteis, que permitam 

recriar problemas apresentados em sala de aula, expor as dúvidas dos estudan-

tes e estimular questionamentos. Julga-se que maior impacto na eficiência didáti-

ca depende mais da integração das funcionalidades de visualização em um 

sistema coerente. Desta forma, o desafio não está na implementação isolada, 

mas na integração das ferramentas, devido à falta de referências e ao ineditismo 

de algumas delas. O comportamento do sistema de visualização como um todo 

por, bem como a qualidade da integração proposta, foram avaliados por meio de 

testes de síntese e visualização (seção 4.5.3). 

 

4.5.2.4 Avaliação comparativa segundo parâmetros de navegação e 

interatividade 

Pela avaliação segundo parâmetros de navegação e interatividade, ha-

via um total de 17,5 pontos possíveis. Analisando-se os resultados dessa avalia-

ção, observa-se que o CrystalWalk foi avaliado com 15 pontos, ao implementar 6 

dos 7 requerimentos da especificação, sendo o mais bem posicionado dentre os 

softwares analisados. Em seguida, destacam-se CMAK15 (10 pontos) e JMOL15, 

PYMO18, BALL08 e ATOM11 (7.5 pontos). Mais da metade dos softwares ficou 

com 5 pontos ou menos. Os dados completos dessa avaliação podem ser vistos 

na TAB. 4 – APÊNDICE C e em Bardella et al. (2016a). 

Nos critérios de interface (critério 4.1) e interação base (critério 4.2), o 

CrystalWalk destacou-se por prover uma interface gráfica e ordenada classificada 

como amigável, e utilizar zoom, translação e rotação como interação base no pro-
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cesso de investigação e manipulação dos objetos do mundo virtual. Estes crité-

rios, qualificados como fundamentais, também foram atendidos por outros softwa-

res analisados, tais como CMAK15, BALL08 e ATOM11. 

Nos critérios de interação avançada (critério 4.3), o CrystalWalk desta-

cou-se por prover suporte a certas funcionalidades consideradas, neste trabalho, 

superiores em termos didáticos. Entre elas, estão as animações guiadas (subcri-

tério 4.3.1), a transição guiada de escala (subcritério 4.3.3) e os pontos de vista 

guiados por planos e direções cristalográficas ou centrados em átomos (subcrité-

rio 4.3.5), viabilizando interações inéditas em softwares cristalográficos, visando 

facilitar a construção de conceitos no contexto do processo de aprendizagem. 

O gerenciamento dinâmico de oclusões (subcritério 4.3.4), apesar de 

ter sido incluído como parte da especificação proposta, encontra-se em processo 

de desenvolvimento. Apesar dessa limitação atual, o CrystalWalk provê suporte a 

rotações automáticas em torno de um eixo definido pelo usuário (subcritério 

4.3.1). O gerenciamento de oclusões (subcritério 4.3.4), apesar de bastante co-

mum em ferramentas de modelagem 3D como o SolidWorks (Dassault Systemes 

Solidworks Corporation, [s.d.]), é tido como inédito em softwares cristalográficos e 

promete ser muito útil na exploração de estruturas cristalinas. 

Em termos gerais, a avaliação dos parâmetros de síntese dos softwares 

existentes foi considerada ruim perante as expectativas dos atores sociais. Essa 

má avaliação pode ser atribuída principalmente à falta de adequação dos recursos 

existentes, principalmente quando comparados com as interfaces e recursos atu-

almente disponíveis em softwares de modelagem 3D e outras plataformas interati-

vas existentes. Em suma, além de grande parte dos softwares apresentarem 

interfaces de usuário pouco amigáveis, baseadas em texto (CLI) e/ou não ordena-

das (critério 4.1), as possibilidades de interação são muito limitadas, o que cria bar-

reiras ao processo de aprendizagem e à participação ativa do estudante. 

Mais uma vez, aqui, deve-se pontuar que a qualidade de interação de-

pende mais da integração de funcionalidades em um todo coerente e bem ordena-

do. Além disso, existem diversos desafios na implementação de novas tecnologias 

de interação em plataformas imaturas. Novamente, apesar de fundadas em princí-

pios cognitivos, a eficiência didática e a integração das soluções só podem ser ava-

liadas por testes que abordem os principais problemas didáticos levantados neste 

trabalho. A descrição da condução de tais testes é apresentada na seção 4.5.3.2. 
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4.5.2.5 Avaliação comparativa segundo parâmetros didáticos 

Pela avaliação segundo parâmetros didáticos, havia um total de 25 pon-

tos possíveis. Analisando-se os resultados dessa avaliação, observa-se que o 

CrystalWalk foi avaliado com a pontuação máxima, sendo o mais bem posicionado 

dentre os softwares analisados e tendo conseguido implementar todos os requeri-

mentos de especificação propostos. Em seguida, destacaram-se CMAK15 (12,5 

pontos) e JMOL15, DIAM15 e MERC15 (10 pontos). Aproximadamente metade dos 

softwares analisados ficaram com 5 ou menos pontos. Os dados completos dessa 

avaliação podem ser vistos na TAB. 5 – APÊNDICE C e em Bardella et al. (2016a). 

No critério conhecimento requerido do usuário (critério 5.1), o Crystal-

Walk possibilita um processo interativo (subcritério 5.3.3), destacando-se por sua 

inédita abordagem didática, sendo o único software que requer apenas fundamen-

tos de ciência dos materiais e geometria básica para criação e visualização de 

estruturas. Conceitos de cristalografia tais como grupos espaciais e operações de 

simetria são necessários nos outros softwares para abrir modelos prontos ou criar 

estruturas com parâmetros já conhecidos, mas é evidente a restrição imposta aos 

usuários que não detêm estes conhecimentos. 

No critério suporte a publicações (critério 5.2), o CrystalWalk destacou-

se por prover suporte à geração de material de apoio didático e oara trabalhos 

científicos em diferentes mídias, como imagens bitmap para mídias impressas 

(subcritério 5.2.2), modelos STL para impressão 3D ou exploração em outros sof-

twares 3D (subcritério 5.2.3) e a portabilidade completa da aplicação em HTML 

para incorporação em apresentações ou publicações digitais (subcritério 5.2.1). 

Consequência da arquitetura desenvolvida no CrystalWalk, através da instância 

pública da aplicação, é disponibilizada também uma plataforma de publicação de 

conteúdo na internet, característica inédita em comparação com os demais sof-

twares. A publicação de imagens rasterizadas é comum entre a maioria dos sof-

twares. Além do CrystalWalk, apenas o CMAK15 e o MERC15 criam modelos 

STL. A portabilidade completa também é suportada em dois softwares baseados 

em Java, mas requerem instalação do Java e, normalmente, alguns ajustes, o que 

pode representar um desafio para usuários com menor domínio. 

No critério funcionalidades didáticas (critério 5.3), o CrystalWalk desta-

cou-se por possibilitar a incorporação de anotações, links e imagens, animação de 

câmera e propriedades, provendo suporte à narrativa didática (subcritério 5.3.1). 
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O CMAK15 possui um mecanismo similar de animação guiada, possibilitando a cria-

ção de roteiros didáticos por meio de rotas animadas, no entanto, de difícil utilização. 

Além disso, outro destaque é disponibilizar em sua instância pública uma biblioteca 

de exemplos (subcritério 5.3.2), na qual foram armazenadas as estruturas utilizadas 

neste trabalho, mas que será ainda estendida pelo pesquisador. A biblioteca poderá 

ser ampliada pelos usuários do software, seguindo o espírito do software livre e do 

desenvolvimento colaborativo. Estes critérios, qualificados como fundamentais, são 

parcialmente atendidos por alguns softwares, tal como CMAK15, DIAM15 e 

MERC15. O software CMAK15 destaca-se por possuir grande quantidade de exem-

plos em sua biblioteca e por permitir uma navegação simples e intuitiva, orientada a 

imagens ao invés de arquivos ou descrições textuais. 

Por fim, no critério suporte e documentação (5.4), o CrystalWalk destacou-

se por incorporar tutoriais interativos (subcritério 5.4.2) diretamente em sua interface, 

guiando o usuário, caso ele assim deseje, no processo de criação de uma estrutura 

cristalina e de visualização básica dos modelos. Também existem links com orienta-

ções para os procedimentos de criação de uma instância da aplicação na internet, 

para usuários avançados e colaboradores de desenvolvimento. Objetiva-se prover 

suporte ao público em geral por meio de uma plataforma de registro e rastreio de 

bugs disponibilizada na plataforma de desenvolvimento colaborativo atualmente dis-

ponível, além de fornecer o contato do autor e dos principais desenvolvedores. Salvo 

algumas poucas exceções, estes critérios são bem atendidos por quase todas os 

softwares analisados, que contam com fóruns, listas de discussão e grupos de e-

mail, além de manuais de uso. No entanto, considera-se que o CrystalWalk provê 

suporte de maneira mais apropriada a aplicações didáticas, diminuindo a necessida-

de de recorrer a recursos externos ao próprio software. 

Em termos gerais, a avaliação dos parâmetros didáticos dos softwares exis-

tentes foi considerada ruim perante as expectativas dos atores sociais, fator atribuído 

principalmente ao direcionamento de projeto desses softwares, que não contempla o 

uso em aplicações didáticas. Desta forma, exige-se um conhecimento incompatível 

com o grau de instrução do usuário, os recursos existentes não estão prontamente 

disponíveis, agrupados ou organizados e os mecanismos de suporte exigem muito 

esforço do usuário. Considera-se, portanto, que o sucesso didático depende não ape-

nas das funcionalidades, mas de um projeto de interface que as integre de maneira 

específica. As funcionalidades mais essenciais nesse quesito limitam-se a fornecer 
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suporte à inclusão de informações adicionais e, sobretudo, de maneira ordenada e 

contextualizada. No CrystalWalk, o mecanismo de anotações permite associá-las aoa 

elementos do modelo, como átomos, direções e planos, mas também às operações de 

visualização, de maneira organizada e alinhada com uma narrativa didática. 

 

4.5.2.6 Resultados gerais da avaliação 

 

Na FIG. 83, são apresentados os principais resultados da avaliação 

comparativa, ainda mais sumarizados, na forma gráfica. Essa representação mos-

tra a superioridade da solução proposta em relação aos outros cinco softwares 

mais bem avaliados por meio da análise comparativa, tanto em relação a cada um 

dos cinco grupos de parâmetros como no geral. 

 

 

FIGURA 83 – Diagrama-síntese da avaliação comparativa. Fonte: do autor. 

 

4.5.3 Testes de síntese e visualização 

Para complementar a avaliação e mais compreensiva da ferramenta cria-

da, também foram conduzidas avaliações dos procedimentos de síntese e visualiza-

ção, abordando os dois pontos principais do problema de maneira mais integrada. 

Essas análises adotam, portanto, elementos do pragmatismo (seção 2.2), ao averi-

guar se a aplicação se comporta de fato como esperado e se os modelos de síntese 

e representação implementados apresentam as características desejadas, definidas 

nas especificações. Em linhas gerais, avaliou-se qualitativamente em que nível o sof-
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tware produzido diminuiu a dificuldade de criação de estruturas cristalinas e apoiou a 

visualização de elementos cruciais ao seu entendimento. As avaliações foram con-

duzidas na última fase do projeto e no contexto da pesquisa-ação, junto aos atores 

sociais. Ao longo desta seção, são apresentadas colocações de estudantes de disci-

plinas de graduação e pós-graduação (seção 4.1) junto aos quais foram conduzidas 

tais avaliações. Outros participantes sem conhecimento sobre o projeto foram convi-

dados, para evitar vieses decorrentes da familiarização com o sistema. 

 

4.5.3.1 Síntese 

O primeiro ponto considerado foi a criação descomplicada de estruturas 

cristalinas. Considera-se que o sucesso nessa questão depende tanto da eficácia 

dos métodos de síntese e das funcionalidades do software como da clareza da in-

terface da ferramenta. A eficácia de síntese foi atestada por uma comparação do 

método proposto neste trabalho com o utilizado nos softwares cristalográficos ana-

lisados no levantamento, exemplificados aqui pelos três melhores softwares no 

quesito síntese: CMAK15, JMOL15 e VEST14 (Bardella et al., 2016a). Foi avaliada 

a possibilidade ou a dificuldade de criação da estrutura a partir de dados de livros 

didáticos. A clareza da interface foi avaliada comparando a fluidez da sequência de 

passos, ou seja, quão fácil e intuitivo é encontrar as funcionalidades necessárias e 

quão bem visualmente encadeados estão os passos. 

A FIG. 84 ilustra o modelo comumente adotado por autores consagra-

dos da literatura no ensino de ciência dos materiais, tais como Callister e Re-

thwisch (2007), Kittel (1996) e van Vlack (1966). Nesse modelo, as estruturas 

cristalinas são conceituadas fundamentalmente em termos da rede cristalina e do 

posicionamento relativo entre os átomos que constituem sua célula unitária. 

 

 

FIGURA 84 – Exemplos de ilustrações do NaCl em obras de referência clássicas 
(livros didáticos e correlatos). Fonte: (a) van Vlack (2007); (b) Callister e Re-
thwisch (1996); (c) Kittel (1966) (adaptado). 
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Segundo esse modelo, átomos são representados por esferas rígidas 

com raios proporcionais aos raios iônicos da estrutura em questão, o que determina 

a geometria de empacotamento e, por consequência, os parâmetros de sua célula 

unitária. Os dados dos raios atômicos foram extraídos de Clementi et al. (1967) e 

os dos raios iônicos, de Shannon e Prewitt (1969). As cores foram provenientes da 

variante do modelo de coloração do CPK utilizado no Jmol (Jmol, [s.d.]). 

 

 
FIGURA 85 – Diferentes estilos de representação de células unitárias das redes 
de Bravais encontrados em obras de referência clássicas (livros didáticos e corre-
latos). Fonte: (a) van Vlack (1966); (b) Barret (1943); (c) Graef e McHenry (2007); 
(d) Schwarzenbach (1996). 

 

Sintonizado com este procedimento didático, o CrystalWalk propõe um 

método de síntese inovador. Esse método, ao contrário dos softwares cristalográfi-

cos existentes, fundamenta-se apenas em conceitos básicos de ciência dos materi-

ais e geometria, requerendo que o usuário informe dois parâmetros de entrada: a 

rede de Bravais e os átomos do motivo (quais átomos e em que posições). 

A FIG. 68 (seção 4.3.3.1) ilustra como o sistema guia o usuário por uma 

sequência de passos interativos e visuais, aqui exemplificada na criação da estrutu-
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ra NaCl. O processo inicia-se com a escolha de uma dentre as 14 redes de Bravais, 

apresentadas ao usuário com ilustrações semelhantes às apresentadas nos livros 

didáticos e em outras obras de referência (FIG. 85). Em seguida, é realizada a 

composição do motivo pela seleção dos elementos atômicos (átomos neutros ou 

íons), apresentados ao usuário no formato de uma tabela periódica interativa. 

O posicionamento dos átomos pode ser calculado automaticamente pe-

lo CrystalWalk a partir dos parâmetros de rede e das características dos elemen-

tos atômicos, ou de maneira livre e interativa pelo próprio usuário. No modo 

paramétrico, o modelo de esferas rígidas determina tangências entre os átomos. 

A rede de Bravais escolhida estabelece outras restrições, de modo que o software 

determina os parâmetros da rede automaticamente a cada interação do usuário. 

No modo interativo, as restrições são relaxadas ou desabilitadas, possibilitando, a 

critério do usuário, a experimentação com o motivo, movendo-se os átomos com 

o mouse ao longo dos eixos abc. O modo paramétrico permite posicionamento 

absoluto vetorial, em termos da célula unitária ou posição relativa, em termos de 

distâncias entre átomos existentes. Deve ser frisado que essa interação do usuá-

rio no momento da criação da estrutura é considerada crucial para o aprendizado 

e que apenas o CrystalWalk possui essa característica. 

Conforme discutido na avaliação comparativa (4.5.2), é evidente a des-

conexão entre esta abordagem didática e o método de síntese de estruturas co-

mumente adotado em softwares cristalográficos. Método que, além de pouco 

interativo, requer que o usuário forneça dados do grupo espacial da estrutura e 

das posições de Wyckoff, entendimento comumente restrito a cristalógrafos e 

pesquisadores da área. Esse ponto foi abordado no capítulo 1, no qual as FIG. 

10-11, 86d ilustram a requisição destes parâmetros ao tentar criar uma nova es-

trutura em softwares cristalográficos. O método de síntese é fundamentalmente o 

mesmo utilizado por todos os softwares, conforme observado no APÊNDICE C. 

Aos olhos de um estudante de graduação, ou mesmo de pós-graduação, 

de engenharia, física ou química, conhecimentos de cristalografia estão distantes não 

apenas dos materiais e da estratégica didática adotada, como também da realidade 

de seus estudos. Portanto, torna-se impossível criar estruturas nestes softwares, 

mesmo as mais triviais, a partir de dados encontrados em livros didáticos. 

Entretanto, apesar de não ser uma tarefa trivial, é possível obter tais 

parâmetros gratuitamente em banco de dados cristalográficos na internet, dispo-
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nibilizados em um formato específico (crystallographic information file – CIF). Os 

parâmetros são comumente obtidos experimentalmente por meio de difração de 

raios X. A FIG. 86 ilustra este processo a partir dos dados cristalográficos obtidos 

para a estrutura do NaCl. O primeiro desafio é fazer a busca pela estrutura correta 

(FIG. 86a). Os parâmetros são numerosos e pouco claros para quem não é fami-

liarizado com cristalografia. Após uma busca de sucesso, é necessário fazer o 

download do arquivo CIF (FIG. 86b) e encontrar os parâmetros no texto (FIG. 86c) 

para, finalmente, inseri-los no software (FIG. 86d). 
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FIGURA 86 – Sequência de passos para obtenção de dados e criação de uma 
estrutura em softwares cristalográficos (CMAK15 e VEST14) que exigem inserção 
manual de parâmetros cristalográficos. Fonte: do autor. 

 

Entende-se que, no processo de aprendizado, são utilizadas estruturas 

mais simples para facilitar a compreensão de conceitos básicos, momento no qual 

o estudante pode se beneficiar com a experimentação e interação durante a cria-

ção da estrutura. No entanto, a partir de uma certa complexidade, são notáveis as 

limitações atuais do modelo de síntese, tornando-se muito difícil determinar as 

posições dos átomos que compõem o motivo e, por consequência, criar estruturas 

complexas no CrystalWalk. Para estes casos, é aceitável determinar os átomos 

do motivo a partir de parâmetros cristalográficos obtidos experimentalmente e 

perder os benefícios da interação. Em Bardella (2016), podem ser consultados 

procedimentos para recuperar informações sobre os átomos do motivo a partir de 
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dados cristalográficos. Ainda assim, torna-se possível explorar as funcionalidades 

didáticas e de visualização do CrystalWalk em estruturas de maior complexidade. 

Deve ser frisado, no entanto, que tais estruturas não são comumente utilizadas 

didaticamente. Nesse sentido, em cursos de pós-graduação ou em estágios 

avançados de disciplinas de graduação, o CrystalWalk pode facilitar o acesso a 

estruturas mais complexas. 

 

4.5.3.2 Visualização 

A principal avaliação do quesito visualização foi verificar se o conjunto 

de mecanismos de visualização disponibilizado permite e, em que grau, a com-

preensão geométrica de elementos visuais específicos, considerando problemas 

didáticos cruciais associados a estruturas cristalinas. 

Conforme desenvolvido na seção 3.1 e para facilitar a seguinte análise, 

foram determinados dois problemas didáticos principais decorrentes do conceito 

“rede + motivo = estrutura cristalina”. O primeiro refere-se à identificação mais 

precisa e inequívoca de padrões de vizinhança, e o segundo, à identificação de 

contatos e forma dos interstícios atômicos, tanto entre dois átomos, como de pla-

nos compactos e empilhamentos, onde todos os átomos em um determinado pla-

no estão em contato. Em outras palavras, esses problemas se resumem a 

explicitar a organização geométrica da célula unitária e a do do cristal. 

A seguir, por meio de testes com as estruturas do CsCl, Mg, Fluorita e 

Grafite, será exemplificado como o CrystalWalk lida com esses problemas. Tais 

estruturas foram escolhidas por sua importância didática no processo de ensino-

aprendizagem, por serem desafiantes na explicitação desses conceitos didáticos, 

e por sua significância histórica e conceitual no Strukturbericht (Ewald e Hermann, 

1943). Para cada estrutura, será mensurada a capacidade de reprodução dos pa-

râmetros visuais do software, além do papel dos recursos interativos presentes na 

resolução do problema didático. 

 

4.5.3.2.1 Problema didático 1: Entendimento do conceito “rede + motivo = 

estrutura cristalina” 

O CrystalWalk possui diversas funcionalidades para auxiliar o ensino e 

entendimento de estruturas cristalinas baseado no conceito “rede + motivo = es-

trutura cristalina”. Adotando princípios construtivistas, a interação foi projetada 
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para que o usuário passe por quatro etapas: a escolha da rede cristalina, a com-

posição do motivo, a criação de um cristal e a exploração da estrutura criada. Os 

detalhes dessa sequência podem ser apreciados na seção 4.5.3.1. Nesta seção, 

o foco será nos recursos de visualização, e não na interface (o que será apresen-

tado na seção 4.5.4). 

Em cada etapa, foram previstos recursos de visualização que permitem 

um entendimento progressivo conforme se incrementa a informação visual de 

maneira consistente. Para promover consistência visual, foi estabelecido um pa-

drão de visualização considerado ótimo, obtido a partir de boas práticas de visua-

lização (seção 3.1.3) e das impressões e recomendações feitas pelos atores 

sociais conforme iam experimentando o software. Na prática, esse padrão resul-

tou de ajustes dos parâmetros e opções de configuração disponíveis. Deve ser 

frisado que existem configurações recomendadas para cada etapa de visualiza-

ção, pois a quantidade e características dos elementos visuais variam e, assim, 

uma configuração global claramente não atenderá a todas as condições. 

Ao escolher uma rede, o sistema adota as configurações de visualiza-

ção de célula unitária, primeiro, centralizando a câmera, estabelecendo uma vista 

aproximadamente isométrica, se aproximando à célula criada, ressaltando auto-

maticamente o volume da célula através de faces translúcidas, arestas, e melhor 

destacando a localização dos pontos de rede (FIG. 87a). Também ao escolher a 

rede, os eixos cristalográficos abc são automaticamente ajustados. Essas configu-

rações permitem um entendimento rápido da geometria da rede espacial. Para 

resolver dúvidas, estão à disposição recursos de rotação, zoom, translação, vistas 

preconfiguradas (FIG. 87d) e rotação automática (FIG. 87a-c), além de todas as 

outras configurações visuais. O último passo para domínio da geometria da rede é 

proceder à repetição de células isoladamente em cada um dos eixos (x, y e z) e, 

depois, em conjunto, para, então, usar novamente os recursos interativos citados. 

Para elucidar a forma do cristal resultante e evitar confusão visual com a sobre-

posição de transparências das diversas células unitárias, é possível reduzir a es-

pessura das arestas e adotar faces totalmente opacas (FIG. 88a-c). Por fim, é 

possível alterar para o modo de perspectiva cônica, com ou sem estereoscopia, 

onde o usuário pode navegar tradicionalmente com o mouse ou no modo “avião”, 

explorando a rede como se estivesse miniaturizado (FIG. 88d). 
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FIGURA 87 – Exemplo de ferramentas interativas: (a-c) rotações automáticas; (d) 
vistas preconfiguradas. Fonte: Bardella (2016d) (adaptado). 

 

 
FIGURA 88 – Exemplo de uso de: (a-c) configurações visuais; (d) navegação em 
primeira pessoa. Fonte: Bardella (2016d) (adaptado). 

 

Após dominar a geometria da célula unitária, procede-se à inserção do 

motivo. Aqui, o CrystalWalk muda a visualização para 5 janelas, sendo uma delas 

o cristal previamente criado, adotando as últimas configurações de visualização e 

ângulo de câmera, buscando manter a consistência de visualização. Ao adicionar 

um átomo ao motivo, ele aparece prontamente em todas as janelas. Os átomos 

são adicionados com leve transparência, e a geometria da célula unitária e do 

cristal (múltiplas células) é destacada com aumento da espessura das linhas, 

sendo possível verificar que os átomos se repetem em todos os pontos da rede 

(FIG. 89a-b). Ao adicionar um segundo átomo ao motivo, a questão da vizinhança 

fica mais evidente e as janelas de visualização ortogonal do motivo explicitam as 

relações geométricas dos átomos componentes (FIG. 90). Aqui, os átomos são 

representados em transparência para permitir verificar qual átomo está à frente 

em qualquer vista (FIG. 90a). Para complementar as vistas ortogonais, uma das 

janelas exibe a vista em perspectiva do motivo, situado dentro de uma célula do 

cristal, reproduzindo-o em apenas um dos pontos de rede (FIG. 90b). Finalmente, 

a janela restante mostra como o motivo compõe a célula unitária, ou seja, repetin-

do-se em cada ponto da rede (FIG. 90c-e). Esses recursos permitem compreen-

der o motivo e como ele forma a célula unitária construtiva. 
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FIGURA 89 – Recursos para visualização de cristais: (a) vista da célula unitária; 
(b) vista do cristal (células múltiplas). Fonte: Bardella (2016d) (adaptado). 

 

 

FIGURA 90 – Recursos para visualização do motivo com dois átomos: (a) vista da 
célula unitária em perspectiva; (b) vista do motivo isolado na célula unitária; (c-e) 
vistas ortogonais . Fonte: Bardella (2016d) (adaptado). 

 

Na sequência, o usuário pode estudar vizinhanças explorando o mode-

lo de maneira controlada usando o recurso Gearbox, podendo avançar e retroce-

der de maneira ordenada no processo construtivo desenvolvido até então. O 

primeiro estágio do Gearbox exibe os pontos de rede (FIG. 91a); o segundo, exibe 

o motivo isoladamente (FIG. 91b); o terceiro, a célula unitária construtiva (FIG. 

91c); o quarto, a célula unitária tradicional (FIG. 91d); o quinto, a célula unitária 

cortada (FIG. 91e); e o sexto e último, o cristal (FIG. 91f). Em qualquer estágio, o 

usuário pode interagir e alterar as configurações de visualização. Na visualização 
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do motivo, por exemplo, o usuário pode obter uma vista alinhada de um motivo 

com dois átomos. A célula unitária construtiva aliada à repetição de células do 

cristal permite visualizar como os átomos não posicionados nos pontos de rede 

situam-se no interior da célula e perceber como se repetem espacialmente. 

 

 

FIGURA 91 – Uso do Gearbox na exploração das vizinhanças: (a) pontos de rede; 
(b) motivo; (c) célula unitária construtiva; (d) célula unitária; (e) célula unitária cor-
tada; (f) cristal. Fonte: Bardella (2016d) (adaptado). 

 

Para estruturas com motivos formados por mais de um átomo, como no 

caso do CsCl, é possível também interpretar que cada átomo do motivo se ordena 

segundo uma rede espacial particular, interpondo-se entre si. No caso de estruturas 

do tipo CsCl (FIG. 92 e FIG. 93a), é possível interpreta-las como duas redes do tipo 

CS interpenetradas – uma para o Cl (FIG 89a), outra para o Cs (FIG. 92c). Como 

demonstrado anteriormente (FIG. 80a), em qualquer vista, é possível escolher um 

dos átomos como ponto de vista usando o recurso AtomView para verificar as vizi-

nhanças em primeira pessoa e alternar de um átomo ao outro diretamente. 

 

 
FIGURA 92 – Um motivo composto por dois elementos pode ser interpretado co-
mo duas redes interpenetradas. (a) rede de Cl; (b) o CsCl; (c) rede de Cs. Fonte: 
Bardella (2016d) (adaptado). 

 

Na FIG. 93 são demonstrados esses pontos para o CsCl (FIG. 93a), 

Mg (FIG. 93b), Fluorita (FIG. 93c) e Grafite (FIG. 93d). Com o recurso de alterar 

as propriedades de visualização de cada átomo (cor e opacidade), o usuário pode 
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perceber com muita clareza como os átomos do motivo se relacionam na compo-

sição da estrutura. No caso do Mg (FIG. 93b), protótipo da estrutrura hexagonal 

compacta (HC), são duas redes hexagonais interpenetradas, fato quase sempre 

negligenciado pelos livros didáticos. No caso da Fluorita (FIG. 93c), fica evidente 

que a rede espacial é do tipo CFC, inclusive para os dois átomos de flúor que 

compõem o motivo, junto com o átomo de cálcio, ao contrário do que se poderia 

depreender de representações como as da FIG. 24 (seção 3.1.1.4), de células 

unitárias aparentemente com uma rede cúbica simples, equívoco cometido por 

autores como Callister e Rethwisch (2007, p. 442), Hammond (2009, p. 19) e 

Smart e Moore (2012, p. 34). É digno de nota que autores como van Vlack (1966, 

p. 205), Graef e McHenry (2007, p. 486) e Tilley (p.10) não cometem esses erros 

– não por acaso, tais autores exploram o conceito “rede + motivo = estrutura cris-

talina”. No caso do grafite, são quatro redes hexagonais interpenetradas (FIG. 

93d), aspecto ignorado pelos livros consultados. 
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FIGURA 93 – Demonstração dos recursos do CrystalWalk na visualização de vizi-
nhanças para: (a) Cloreto de Césio (CsCl); (b) Magnésio (Mg); (c) Fluorita; (d) 
Grafite. Fonte: Bardella (2016d) (adaptado). 

 

Nesta seção, buscou-se demonstrar como o CrystalWalk suporta um 

aprendizado baseado na construção interativa e incremental das estruturas crista-
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linas, partindo da rede, procedendo ao motivo, e seguindo, finalmente, à explora-

ção dos modelos com diversos recursos de visualização, configurados antecipa-

damente de acordo com a evolução construtiva e o contexto, mas customizáveis 

pelo usuário. 

 

4.5.3.2.2 Problema didático 2: Identificação de contatos, distâncias atômicas 

e empilhamentos de planos 

A compreensão de estruturas cristalinas por meio do conceito “rede + 

motivo = estrutura cristalina” proposto neste trabalho é facilitada quando são usa-

dos modelos atômicos de esferas rígidas, pois é a única que explicita um tipo es-

pecial de vizinhança, ou seja, os vizinhos em contato. A esse respeito, a 

estudante V.K. afirmou: “os pontos de contato entre os átomos só foram possíveis 

de ver no CrystalWalk [em comparação ao CrystalMaker]”. Compreender caracte-

rísticas como fator de empacotamento, densidade e anisotropia, por exemplo, de-

pende da correta identificação desses contatos, bem como dos espaços (vazios) 

intersticiais. Para facilitar tal entendimento, o CrystalWalk possui ferramentas que 

explicitam vários aspectos pertinentes. 

 

 

FIGURA 94 – Identificação de contatos atômicos: (a) no motivo isolado; (b) por 
meio de corte no perímetro da célula unitária; (c) utilizando transparência ou ocul-
tando átomos; (d) por visualização do espaço vazio. Fonte: Bardella (2016d) 
(adaptado). 

 

Na fase de criação do motivo, é possível detectar o contato entre os 

átomos componentes com o auxílio das vistas ortogonais e também ao interagir 

com o motivo isolado dentro da rede (FIG. 94a). Na célula unitária construtiva, a 

rotação combinada ao zoom permite sondar possíveis contatos no perímetro da 

célula unitária, e a célula cortada permite comprovar diversos contatos, pois mui-

tos ocorrem justamente na superfície de corte (FIG. 94b). No entanto, essas re-
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presentações geralmente não permitem visualizar o interior da célula unitária, de-

vido à oclusão. Neste caso, é possível mudar a transparência ou mesmo ocultar 

átomos (FIG. 94c), aumentar ou diminuir interativamente o tamanho dos átomos, 

navegar em primeira pessoa ou com o AtomView, assumindo a posição de um 

átomo específico (FIG. 94a). Um recurso único no CrystalWalk e de extremo valor 

é a representação do espaço intersticial entre os átomos. Quando utilizado junto à 

representação da célula unitária (FIG. 94d) ou com alguns átomos (FIG. 94e), 

permite uma identificação mais clara dos contatos. Também existe um recurso 

que identifica quando uma colisão ocorre. O usuário pode aumentar lentamente o 

tamanho dos átomos para verificar a sequencia de colisões e confirmar os conta-

tos. A esse respeito, a estudante D.C. afirmou: “Embora não tenha conseguido 

realizar a tarefa anterior, acredito que a opção de alterar a visualização do raio 

dos átomos é uma maneira de visualizar os átomos em segundo plano, sem alte-

rar a vista. Outra forma é selecionar o átomo e diminuir sua opacidade”. Já o es-

tudante R.I.C.S. afirmou: “não foi encontrada uma ferramenta específica para 

mostrar os átomos oclusos. O que se fez foi retirar da visualização os átomos 

mais frontais selecionando-os individualmente”. 

 

 

FIGURA 95 – Visualização de planos e empilhamentos: (a) confirmação de conta-
tos no plano (110), em uma estrutura CCC; (b) visualização do plano compacto 
(111), em uma estrutura CFC; (c) visualização dos planos compactos com auxílio 
de planos paralelos; (d) uso de perspectiva cônica e alteração visual do raio atô-
mico para visualização dos planos compactos em uma estrutura CFC. Fonte: Bar-
della (2016d) (adaptado). 

 

Os recursos citados acima, combinados com direções e planos especí-

ficos, permitem a descoberta de planos compactos e de empilhamento. Após a 

identificação de contatos, o usuário pode criar planos que, supostamente, passam 

pelos contatos, e exibir apenas os átomos cortados pelo plano (FIG. 95a) e tam-

bém constatar se de fato trata-se de um plano compacto (FIG. 95b) usando pla-
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nos paralelos (FIG. 95c). O recurso de planos, quando aplicado a todo o cristal, 

utilizando perspectiva cônica e alterando visualmente o raio atômico, permite vi-

sualizar o empilhamento dos planos compactos encontrados (FIG. 95d) ou de 

qualquer outro plano de interesse do usuário. Em qualquer caso, o usuário pode 

criar vistas e anotações para registrar todas suas percepções e sequenciá-las de 

maneira lógica. A esse respeito, o estudante R.I.C.S. afirmou: “A visualização do 

CrystalWalk favoreceu bastante a identificação da ordem de empilhamento”. E o 

estudante R.G. afirmou: “Utilizando recursos como a transparência dos átomos, 

as faces das estruturas em tonalidades diferentes facilitaram a observação do 

plano compacto”. 

Em suma, o CrystalWalk possui diversos recursos para o estudo de es-

truturas cristalinas, considerando, em especial, o conceito “rede + motivo = estru-

tura cristalina”. Os recursos discutidos nesta seção foram aplicados às estruturas 

do Mg (FIG. 96a) e Grafite (FIG. 96b). 

 

 

FIGURA 96 – Identificação de contatos, planos compactos e de empilhamento no 
Magnésio (Mg) e Grafite: (a) contato no motivo; (b) planos de empilhamento do 
tipo ABAB; (c) plano A; (d) plano B. Fonte: Bardella (2016d) (adaptado). 

 

4.5.4 Avaliação de interface 

Até o momento, a análise de resultados contemplou apenas a existên-

cia de funcionalidades de visualização, não a facilidade de acesso a elas. Portan-
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to, a clareza da interface também será atestada por meio da avaliação da organi-

zação, hierarquização, encadeamento, acessibilidade e compreensão dos meca-

nismos de visualização. Ao longo desta seção, serão também apresentadas 

opiniões de estudantes de disciplinas de graduação e pós-graduação, junto aos 

quais foram realizadas dinâmicas de aplicação e avaliação do CrystalWalk (ver 

detalhamentos na seção 4.2). 

O projeto minimalista da interface foi considerado positivo pela maioria 

dos usuários, orientando-os intuitivamente pela sequência de passos esperada. A 

esse respeito, a estudante V.K. afirmou: “Primeiro contato com o software, porém 

a interface se mostrou bem simples e intuitiva neste primeiro momento”. E a estu-

dante M.M.O. pontuou: “[...] o CrystalWalk, apesar de ter sido apresentado em 

aula, tem suas funções bastante intuitivas, precisando apenas de algumas obser-

vações para encontrá-las. Além de seu design, que incentiva o aprendizado [...]” 

“[...] tem suas ferramentas dispostas de forma clara e intuitiva [...]”. Já a estudante 

D.C. afirmou: “Os ícones são intuitivos e ao abrir o programa é fácil começar a 

trabalhar nele”. 

Sem auxílio de tutoriais, manuais ou guias, os usuários conseguiram exe-

cutar as tarefas de síntese e visualização, além das funcionalidades de apoio didáti-

co. A esse respeito, o estudante R.G. afirmou: "[...] o principal ponto positivo [do 

CrystalWalk] é a facilidade de se utilizar a ferramenta. A utilização de todos os recur-

sos depende do conhecimento sobre a ferramenta, porém nesta, a evolução é mais 

rápida/fácil”. E a estudante V.K. afirmou: “A interface é bem intuitiva, de fácil compre-

ensão, bastando apenas alguns momentos para a familiarização com o software”. 

A organização sequencial dos menus mostrou-se eficiente, dispondo o 

setor de síntese na primeira e segunda abas e o de visualização, na terceira e 

quarta abas. O mecanismo de restrição de ações guiou os usuários quando se 

sentiam perdidos, impedindo-os de acessar funcionalidades indisponíveis e expli-

cando-lhes os próximos passos por meio de avisos flutuantes. Outro aspecto 

apreciado foi o acesso rápido e direto a funcionalidades mais populares. A esse 

respeito, o estudante I.B.U. afirmou: “[...] as ferramentas de interação são facil-

mente identificadas a partir das tooltips que o software apresenta [...]”. 

Notou-se que muitos usuários estão familiarizados com interfaces simi-

lares, presentes em dispositivos como celulares, tablets e computadores moder-

nos. Alguns usuários reportaram apreço pelo estilo visual moderno e bem definido 
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e que essa preocupação tornou a interface mais amigável e até mesmo estimu-

lante ao aprendizado. A esse respeito, o estudante R.I.C.S. afirmou: “A interface é 

bem simples e amigável”, o estudante I.B.U. pontuou “Interface gráfica amigável e 

de fácil interpretação das funcionalidades” e a estudante M.M.O. afirmou “[...] 

além de seu design que incentiva o aprendizado”. 

Um caso interessante foi do usuário O.M.J., que não achou a interface 

clara o suficiente e precisou de apoio para executar as tarefas, e afirmou: “Não 

consegui utilizá-lo. Somente uma estrutura com os pontos de rede”, “Não é ami-

gável”. Curiosamente, este mesmo usuário conseguiu executar algumas tarefas 

em outros softwares com interfaces mais antigas e, inclusive, com uso de linha de 

comando. Esse episódio trouxe à tona a questão da existência de diferentes perfis 

de usuários, sendo que nem todos se sintonizam com interfaces mais modernas e 

minimalistas, preferindo as mais tradicionais, com menus hierárquicos clássicos. 

Neste caso, uma sondagem da questão junto ao usuário reforçou a necessidade 

de disponibilizar tutoriais e manuais. Naquele momento, as funcionalidades de 

suporte, mais especificamente o modo tutorial, ainda não estavam ativas, o que 

certamente teria auxiliado este usuário, como confirmado pelo próprio. 

De fato, algumas funcionalidades da interface não estavam completa-

mente desenvolvidas nos testes, o que, por um lado, impediu uma análise mais 

abrangente, mas por outro lado, demonstrou que a organização e clareza foram 

medidas suficientes para guiar boa parte dos usuários. Outra constatação foi que 

os métodos auxiliares então ainda não finalizados, como o modo tutorial, restrição 

de ações e descrições flutuantes das ferramentas, certamente resolveriam os ca-

sos excepcionais. Como exemplo desse tipo de caso, seguem-se comentários da 

estudante D.F., que afirmou: “Têm-se as ferramentas básicas e principais para a 

construção das estruturas cristalinas, mas precisa de um tutorial ou uma melhor 

forma de apresentá-las [naquele momento, o modo tutorial ainda não estava dis-

ponível]” e “Os links das ferramentas não têm nome que faça referência à sua 

função. Quando se passa o cursor por acima delas, aparece só um numero que 

não significa nada [no momento, as tooltips ainda não funcionavam]”. 

Os usuários conseguiram concluir a maioria das tarefas de síntese de 

cinco estruturas sem auxílio verbal ou de manuais. Observou-se que alguns utili-

zaram os mecanismos de destaque das arestas e faces das células como refe-

rências visuais, buscando facilitar o entendimento espacial (FIG. 97a). 
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FIGURA 97 – Modelos produzidos por estudantes de graduação: (a) uso de des-
taques visuais planos e arestas; (b) planos e direções cristalográficos; (c) corte 
nos limites da célula unitária; (d) espaço negativo; (e) exploração livre dos parâ-
metros de rede. Fonte: Bardella (2016d) (adaptado). 

 

Na inserção do motivo, o intuito das vistas ortogonais simultâneas é 

fornecer apoio, o que foi eficiente na experiência de alguns usuários. No entanto, 

aqueles pouco familiarizados com conceitos de geometria não compreendiam o 

significado das diferentes vistas ortogonais, apesar da designação explicita de 

cada janela. Notou-se, durante experimentos em sala de aula, que esses usuários 

precisam de referências adicionais para entender as vistas ortogonais do motivo. 

O Projection Cube também se baseia em vistas ortogonais, e praticamente todos 

entenderam seu funcionamento. A diferença é que este mecanismo utiliza uma 

representação tridimensional cúbica do espaço, perfeita para vistas ortogonais, 

juntamente com animações de transição entre vistas. A esse respeito, a estudante 

V.K. afirmou: “Muito simples com a utilização do cubo na lateral superior esquerda 

[o Projection Cube]”. 

As vistas ortogonais do motivo podem ser melhor entendidas por todos 

os usuários se contarem com medidas similares ao Projection Cube, como o cubo 

e indicações do ponto de vista do usuário. No ambiente de criação do motivo, já 

existem vistas em perspectiva. Assim, entende-se que basta adicionar elementos 

estruturadores para aprimorar a eficiência da interface. 

Os testes revelaram o uso frequente das opções de visualização, es-

pecialmente daquelas disponíveis em acesso rápido e, inclusive, das dispostas 

nas abas de síntese – devido, tal como previsto, à tendência de exploração ime-

diata dos recursos conforme são descobertos. A esse respeito, a estudante D.C. 

afirmou: “Os recursos para visualização do CrystalWalk são fáceis de encontrar e 

são intuitivos”. As abas dedicadas aos planos e direções cristalográficos e aos 

parâmetros visuais gerais também foram frequentemente utilizadas (FIG. 97b), 
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especialmente as opções de representação em corte nos limites da célula unitária 

(FIG. 97c) e exibição do espaço negativo (FIG. 97d), além dos modos de câmera. 

A esse respeito, a estudante V.K. afirmou: “Criar o plano e a direção foi bem sim-

ples e fácil de encontrar”. 

Quanto à interação, o modo de interação orbital com o mouse se reve-

lou simples e consideravelmente intuitivo para o usuário, exigindo, em alguns ca-

sos, um pouco de exploração e treino. Uma vantagem deste método de interação 

é permitir rápida experimentação, pois todos os movimentos podem ser executa-

dos sem necessidade de um teclado. 

Quanto aos métodos avançados e específicos do CrystalWalk, o Gear-

box foi muito utilizado e considerado prático, permitindo uma transição rápida e 

sequencial entre visualizações dos pontos de rede, motivo, célula unitária e estru-

tura cristalina. A esse respeito, a estudante M.R.M.S. afirmou: “Menu de visuali-

zação [referindo-se ao Gearbox] exibindo os diferentes tipos de observação da 

célula e da estrutura cristalina muito prático e fácil de utilizar”. Após a finalização 

das restrições de ação, dos avisos flutuantes e do modo tutorial, acredita-se que o 

Gearbox será uma ferramenta central no uso do CrystalWalk, principalmente para 

usuários iniciantes. Por este motivo, o recurso tem grande exposição, tomando 

uma posição de destaque na interface do sistema. 

O Projection Cube também foi muito utilizado, primeiramente por estar 

sempre presente e disponível, facilitando sua exploração e o entendimento de seu 

propósito, principalmente devido às transições graduais e animadas entre diferentes 

vistas. Usuários revelaram que utilizavam o recurso quando se perdiam ou quando 

queriam alternar para outras vistas com maior precisão e agilidade. Por outro lado, o 

AtomView, que permite explorar o interior dos modelos como se o usuário fosse mi-

niaturizado, foi pouco utilizado, e os usuários reportaram certa dificuldade em enten-

der como utilizá-lo e qual seria seu propósito. Entende-se que situações onde o 

usuário está miniaturizado demandam maior atenção para adicionar valor ao pro-

cesso de aprendizado. O modo de uso será explicitado com a implementação com-

pleta dos avisos flutuantes. No caso da interação, as sugestões convergem em 

alguns pontos, como adicionar simultaneamente visualizações de contexto global, 

para que o usuário entenda onde se situa, além de presença de elementos estrutu-

radores adicionais, sendo que alguns já existem, como nomes dos átomos e limites 

das células unitárias, o que pode ser realizado com presets de visualização. 
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De maneira geral, como esperado em qualquer novo aplicativo, a pri-

meira experiência dos usuários não foi totalmente fluida e perfeitamente sequen-

ciada. A esse respeito, a estudante D.C. afirmou: “Para começar um novo projeto, 

não encontrei facilmente o botão de resetar, então abri nova aba do navegador 

toda vez que tive que iniciar um novo projeto. Ao tentar salvar o projeto, o botão 

‘Download to your PC’ [‘Fazer o download para o seu computador’] aparentemen-

te não estava funcionando, e não consegui ler o QR code [...]. Não consegui com-

preender muito bem o modo de salvar o projeto. Porém, é útil a opção de salvar o 

projeto e também poder acessá-lo pelo celular. Outra dificuldade que tive foi a de 

não conseguir construir a estrutura que tinha mais de um átomo, não consegui 

encontrar o recurso para fazer essa tarefa”. Já a estudante V.K. afirmou: “Apesar 

da construção da estrutura principal ser bem simples, a adição de um átomo dife-

rente não foi possível. Nenhuma opção foi encontrada para tal”. 

Naturalmente, o usuário iniciante explora os elementos disponíveis na 

tela de maneira livre. É muito difícil evitar este comportamento, que pode, na ver-

dade, ser considerado saudável e benéfico, mas apenas quando não resulta em 

desorientação e quando permite descobrir como executar as ações importantes 

em pouco tempo. 

É possível citar aqui casos em que os usuários tentaram utilizar logo de 

início ferramentas como o Gearbox, por este ficar sempre visível na tela. Neste 

caso, o CrystalWalk impede o acesso, e um aviso flutuante comunica que é ne-

cessário, primeiro, criar uma estrutura. O Gearbox foi, de fato, utilizado correta-

mente por alguns usuários, após gerarem uma estrutura. Em outros casos, 

tentaram explorar os parâmetros de ângulo da célula, sendo possível quebrar o 

tipo de rede escolhida (FIG. 97e). Neste caso, o CrystalWalk alerta o usuário que 

a operação quebra a rede existente e dá a opção de prosseguir. Para outros me-

canismos, tal como o Projection Cube, a exploração é permitida e propicia conhe-

cimento de novas ferramentas, para uso quando for conveniente. Uma 

observação relevante é que usuários mais jovens tendem a possuir maior curiosi-

dade e energia para explorar novidades e acabam descobrindo boa parte das 

funcionalidades. Por outro lado, usuários mais velhos são mais objetivos e ficam 

frustrados quando não conseguem executar as tarefas rapidamente. 

Em sala de aula (FIG. 98a), o software se mostrou muito eficiente, pois 

a curva de aprendizado foi favorável e o professor não precisou gastar muito tem-
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po explicando o seu funcionamento. A esse respeito, o estudante I.B.U. afirmou: 

“O CrystalWalk possibilitou uma rápida construção do cristal de ferro alfa. Isso se 

deve ao fato também de termos utilizado e estudado o software em aula, assim 

melhorando o tempo de execução para a construção da estrutura. Não existiu difi-

culdade para a construção do mesmo”. Estruturas mais complexas para o público 

de estudantes de graduação, como as hexagonais, foram criadas rapidamente 

pelos estudantes (FIG. 98b). Uma questão importante e que deve ser frisada aqui 

é que indivíduos pouco familiarizados com o conceito “rede + motivo = estrutura 

cristalina” não conseguem realizar as atividades de síntese sem apoio, apesar 

das diversas ferramentas e de um bom projeto de interface. Isso pôde ser obser-

vado nos testes com estudantes e com outros atores sociais mais familiarizados 

com métodos cristalográficos. 

 

 

FIGURA 98 – Aula experimental utilizando o CrystalWalk: (a) situação de aula; (b-
c) exemplos de estruturas criadas no CrystalWalk por estudantes. Fonte: (a) do 
autor; (b-c) Bardella (2016d) (adaptado). 

 

Finalmente, entende-se que o conjunto de medidas exposto nesta se-

ção certamente será mais que suficiente para garantir acesso à ferramenta e agi-

lidade na condução de tarefas de síntese, visualização e interação para a maioria 

dos usuários. Seja para aqueles mais jovens e/ou com maior familiaridade com 

tecnologias mais recentes, seja para aqueles mais velhos e/ou com maior familia-

ridade com tecnologias mais tradicionais, diferença que foi detectada e, então, 
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materializada nos dois modos de operação da ferramenta: normal e tutorial. Con-

sidera-se que a exploração do desconhecido é relevante e saudável para o pro-

cesso de aprendizado, tal como preconizado pelo construtivismo (seção 2.2), e o 

CrystalWalk propicia rápida convergência para a sequência recomendada de ati-

vidades, se o usuário assim desejar. 

 

4.5.5 Avaliação das funcionalidades didáticas 

Com a avaliação descrita nesta seção, se pretendeu analisar de ma-

neira integrada a eficácia das funcionalidades didáticas do CrystalWalk. De ma-

neira geral, será avaliada a acessibilidade de cada funcionalidade, a facilidade 

de uso, a disponibilidade de configurações pertinentes e a qualidade dos recur-

sos produzidos. Entende-se que o sucesso das funcionalidades didáticas é es-

sencial no empoderamento real dos atores sociais, o que será exposto em seção 

posterior (4.5.7). 

Em uma primeira avaliação, abordam-se as possibilidades e caracterís-

ticas do conteúdo visual, verificando a adequação à publicação em mídias im-

pressas, em documentos digitais e aos procedimentos de impressão 3D. Serão 

geradas imagens de estruturas, descrevendo os passos necessários e analisan-

do-se a resolução e a qualidade visual. No caso de modelos 3D, será analisada a 

integridade do modelo e a exemplificação do processo de impressão 3D em duas 

tecnologias distintas, demonstrando as dificuldades e peculiaridades do procedi-

mento e como o CrystalWalk suporta tais tecnologias. 

Outra avaliação é da praticidade e do valor dos mecanismos de apoio 

didático propostos, como armazenamento e resgate (URL encurtada e QR code) 

de estruturas (on-line e localmente), da biblioteca de estruturas e das anotações 

associativas e sequenciais. Para isso, será demonstrado e analisado o processo 

de salvamento on-line e local, e o resgate por meio de URLs encurtadas e código 

QR, além do salvamento, resgate e uso da biblioteca de estruturas. Também será 

analisado o mecanismo de anotações por meio da criação de uma narrativa didá-

tica, conforme detalhado na sequência. 

Por fim, serão apresentadas demonstrações das possibilidades intera-

tivas, utilizando combinações das diversas tecnologias suportadas pelo Crystal-

Walk. Para isso, será criada uma sequência de experimentos, visando 

demonstrar o potencial didático das tecnologias e da integração delas, partindo 
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do cenário atual, baseado em interações com mouse e teclado em monitores 2D 

tradicionais, até um cenário de imersão total, utilizando óculos imersivos e dis-

positivos de interação 3D. 

 

4.5.5.1 Geração de imagens 

Ao solicitar uma imagem na aba “Import & Export” (“Importar e Expor-

tar”), o CrystalWalk centraliza o modelo e oferece três tamanhos ao usuário, vi-

sando aplicações diversas. As imagens têm o formato PNG, tão compacto quanto 

o JPG e que permite filtrar a imagem facilmente com o uso de fundo branco. Além 

dessas opções, é possível apreciar na FIG. 99 outras, como a inclusão de um link 

encurtado e um QR code em mídias digitais e impressas, que remete ao projeto 

salvo pelo usuário. A imagem menor tem baixa resolução e pode ser usada para 

publicações mais leves em termos de dados, como sites voltados a dispositivos 

móveis ou para uso como versões reduzidas de demonstração (thumbnails). A 

imagem em tamanho intermediário pode ser usada em sites convencionais ou 

documentos digitais. A imagem em maior resolução pode ser usada como opção 

aumentada em websites ou para impressão. As imagens geradas demonstraram 

pouca ou nenhuma distorção de cor em um mesmo monitor e não houve percep-

ção de serrilhado (aliasing). 

 

 

FIGURA 99 – Exemplo de imagens geradas pelo CrystalWalk: contendo link en-
curtado para o projeto salvo e QR code para acesso rápido. Fonte: do autor. 
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4.5.5.2 Geração de modelos digitais para impressão 3D 

Para impressão 3D, o primeiro passo é acessar o menu “Export STL”, 

para geração de um arquivo do tipo STL, padrão atual para impressão. O usuário 

pode ajustar a resolução e definir a densidade de triângulos no modelo. Esse fator 

pode alterar o tempo de impressão e a qualidade do modelo final. Deve ser frisa-

do que o processo de impressão 3D ainda não é simples ou intuitivo para o usuá-

rio final, sendo normalmente executado por prestadores de serviço 

especializados, que executam ajustes e definem outras configurações, de acordo 

as especificidades da tecnologia de impressão utilizada. No entanto, a regulagem 

de resolução diretamente no CrystalWalk facilita o processo, evitando o proces-

samento posterior em outros softwares. 

Os arquivos foram gerados com sucesso e adotam modelos esféricos 

do tipo icosfera, cujas faces possuem a mesma área. Trata-se de um tipo de esfe-

ra cuja superfície é formada por segmentos triangulares, cujos vértices são distri-

buídos de forma homogênea pelo todo da esfera (geodésica). Se comparados 

com esferas UV, produzem uma topologia mais realista usando uma quantidade 

muito menor de faces, reduzindo o tamanho final do arquivo (FIG. 100). Esferas 

UV são divididas em segmentos retangulares latitudinais e longitudinais, em uma 

construção que acarreta maior número de vértices nas regiões próximas aos pó-

los. Desta maneira, o ajuste de resolução e a adoção de icoesferas facilita a im-

pressão 3D, mas o usuário ainda depende de um serviço de impressão ou de 

experiência e conhecimento na tecnologia de impressão que pretende utilizar, 

caso pretenda executar a impressão pessoalmente. 

Por exemplo, impressão aditiva com filamento de plástico normalmente 

exige criação de geometria de preenchimento e de suporte, realizada automati-

camente por software, mas cujos parâmetros são definidos pelo usuário. Impres-

são por camadas permite a criação de vazios internos, mas exige adaptações no 

modelo para retirar material em zonas sem acessibilidade, além de posterior pro-

cessamento manual. Impressão aditiva com resina fotossensível deposita material 

por camadas apenas nas regiões úteis do modelo e podem necessitar ou não de 

material de suporte, dependendo da criação de uma estratégia de disposição do 

modelo. 
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FIGURA 100 – Comparação entre tipos de modelos poligonais de esferas: (a) 
icosferas; (b) esferas UV. Fonte: do autor. 

 

Foi conduzido um experimento de impressão com tecnologia aditiva 

junto a parceiros da Drexel University (Estados Unidos) visando demonstrar essas 

questões, avaliar a qualidade dos modelos gerados atualmente e coletar informa-

ções para futuras melhorias na funcionalidade de impressão 3D do CrystalWalk. 

Foi criado um modelo de célula unitária do cloreto de sódio utilizando a resolução 

máxima disponível (FIG. 101a). Esta representação contém apenas os volumes 

internos à célula unitária, ou seja, os átomos das faces foram representados par-

cialmente (cortados). Tal representação é inédita em modelos físicos, consideran-

do a experiência dos atores sociais deste projeto. 

O arquivo gerado possui pouco mais de 1 MB e aproximadamente 19 

mil triângulos. Na primeira interação com o técnico de impressão, foi requisitado 

maior contato entre os átomos do modelo para garantir estabilidade estrutural ao 

fim do processo, pois, no modelo, este contato era feito apenas por um vértice. A 

tecnologia de impressão utilizada (máquina modelo uPrint SE, fabricante Stra-

tasys) deposita plástico ABS nas áreas sólidas e um material de suporte e preen-

chimento (SR-30, solúvel) nas áreas vazias para manter o modelo estabilizado 

durante a impressão e permitir a impressão de diversos modelos de uma só vez. 

Ao final da impressão, esse material de preenchimento é dissolvido em um tanque 

e qualquer volume solto será liberado. Desta maneira, é necessário garantir uma 

área mínima de contato entre os átomos para que o modelo final tenha uma estru-

tura resistente. A área mínima recomendada pelo técnico para esta tecnologia é 

de 4 mm2, mas, dependendo do peso das partes, a área deve ser maior. Para es-

te experimento, esta área foi criada no programa Blender 3D, pois o CrystalWalk 

não oferece essa funcionalidade. No entanto, já foi indicada a necessidade de 
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criação de geometria de contato entre os átomos e de oferecer um parâmetro de 

dimensão ou área de contato, o que poderá ser feito em versões futuras do 

CrystalWalk. 

 

 
FIGURA 101 – Processo de produção de um modelo impresso: (a-b) modelo do 
NaCl produzido no CrystalWalk; (c) alteração estrutural no modelo; (d-e) modelo 
pronto. Fonte: (a-b) Bardella (2016d) (adaptado); (c-d) do autor. 

 

A alteração requisitada foi conduzida com a adição manual de um cubo 

de 5 mm de lado em cada ponto de contato (FIG. 101b). Para evitar problemas e 

a possível perda do modelo, o procedimento ideal recomendado pelo técnico foi 

executar a fusão dos novos elementos ao volume das esferas, o que foi simples 

de realizar manualmente, especialmente em modelos do tipo B-Rep, representa-

dos apenas por suas faces e normais. Como discutido na seção 3.3.3.2, modelos 

do tipo CSG permitem simples execução desta fusão, especialmente com primiti-

vas como esferas, cubos e cilindros. Isso indica uma opção promissora para o 

aprimoramento das capacidades de impressão 3D do CrystalWalk. 

Para este experimento, optou-se por prosseguir sem a operação de fu-

são dos volumes, pois, geralmente, fusões simples em modelos de boa qualidade 

são bem resolvidas pelos programas disponibilizados pelos fabricantes das ma-

quinas de impressão, sendo possível, geralmente, visualizar o modelo de impres-

são antes da operação. O técnico realizou essa verificação e foi possível executar 

a impressão, que durou aproximadamente 12 horas, com 4 horas para dissolução 

do material de suporte, a um custo projetado de USD$1000. O modelo final (FIG. 

101c) reproduz fielmente o virtual, inclusive as facetas triangulares, tem 10 × 10 × 

10 cm, pesa 450 gramas, e possui uma cor denominada “marfim” (ivory, em in-

glês) muito utilizada em maquetes, por propiciar bom contraste visual. O modelo 

virtual, por sua qualidade, apesar de ainda não envolver geometria de suporte e 

contato entre os átomos, trouxe maior segurança no processo de impressão, faci-
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litou a correção de geometria no software da máquina, diminuiu o risco de perda 

do modelo e, finalmente, resultou em um modelo final com o aspecto visual espe-

rado. Essa qualidade foi atestada pela leveza do modelo em quantidade de da-

dos, regularidade dos triângulos e consistência das normais das faces, além de 

um arquivo em padrão STL estruturado de acordo com boas práticas. 

 

4.5.5.2.1 Experiencia com o modelo impresso do NaCl 

Devido à alta qualidade do modelo tridimensional do NaCl produzido 

por impressão 3D, julgou-se apropriado expô-lo aos atores sociais para um expe-

rimento de interação livre e lúdica, o que se mostrou muito frutífero e trouxe ideias 

promissoras para o aprimoramento das funcionalidades de impressão 3D do 

CrystalWalk. 

A reação geral ao primeiro contato com o modelo foi de surpresa e em-

polgação. Alguns ressaltaram a qualidade estética do modelo e quase todos con-

firmaram que nunca viram um modelo físico de célula unitária similar, 

caracterizado por átomos secionados e representação dos átomos por esferas 

rígidas. Aqueles que já tinham contato com modelos físicos conheciam apenas os 

modelos clássicos do tipo “bola e palito” e suas variações. 

A cor foi considerada boa no geral, proporcionando sombras suaves e 

evitando pontos excessivamente brilhantes mesmo com luz direta. Alguns ficaram 

curiosos tanto com a textura de linhas paralelas como com as facetas triangula-

res, levantando questionamentos sobre a tecnologia de impressão, que foram de-

vidamente esclarecidos e ilustrados com fotos do procedimento de impressão. 

Alguns consideraram o modelo um pouco pesado e ponderaram que os cantos 

poderiam ser perigosos, recomendando realizar chanfros e polimentos para me-

lhorar a segurança. 

Na interação, muitos focavam em explorar as partes internas do mode-

lo para tentar visualizar as relações geométricas com o átomo central, principal-

mente os pontos de contato. Notou-se um fato interessante, que o átomo central 

não precisaria de união física nesses pontos, pois é enclausurado pelos átomos 

vizinhos. Propôs-se, para ressaltar essa propriedade, que esse átomo fosse feito 

ligeiramente menor. Isso adicionaria um efeito lúdico, curiosidade sobre a técnica 

de produção do modelo e poderia ser interessante do ponto de vista didático, rela-

tivo aos contatos atômicos. 
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Outra proposição foi criar um modelo que pudesse ser desmontável, o 

que aumentaria sobremaneira as possibilidades de exploração e de uso didático, 

permitindo melhor visualização do interior e estimulando a exploração do modelo. 

Foi proposto um modelo de encaixe com rosca perfeitamente factível por impres-

são 3D (FIG. 102) e a produção de peças suplementares dos átomos, onde estu-

dantes poderiam ser desafiados a montar a célula unitária corretamente, fazer 

cálculos de volume atômico e fator de empacotamento de maneira visual, tridi-

mensional e lúdica. Peças suplementares permitiriam visualizar a divisão volumé-

trica dos átomos e realizar somas de maneira interativa, simplesmente juntando 

diversas partes para compor um átomo. Por exemplo, os cantos deste modelo do 

NaCl representam 1/8 do átomo de cloro. Para constatar isso, o estudante pode 

juntar 8 partes para formar um átomo de cloro. Já o átomo de cloro posicionado 

no centro de todas as faces desta célula unitária representa apenas metade, e o 

estudante forma o átomo completo unindo apenas outra metade. Comparando as 

composições, o estudante perceberia que os átomos têm o mesmo tamanho. As 

partes dos átomos também podem ser usadas para compor partes das células 

unitárias vizinhas adjacentes. 

 

 

FIGURA 102 – Exemplo de encaixe por rosca para criação de modelos desmon-
táveis por tecnologia de impressão 3D. Fonte: do autor. 

 

Em suma, o experimento foi muito positivo e levantou diversas ideias 

interessantes, além de novas possibilidades didáticas para modelos físicos de 

esferas rígidas produzidos por impressão 3D, o que pode estimular novamente o 

interesse por modelos físicos no ensino de ciência dos materiais. 
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4.5.5.3 Uso off-line do CrystalWalk 

Outra possibilidade de publicação é por meio da portabilidade completa 

da aplicação em HTML, permitindo o uso da maioria das funcionalidades do 

CrystalWalk, mesmo sem acesso à internet. Inclusive, entende-se que o maior valor 

dessa modalidade de publicação está na possibilidade de armazenar um estado 

definido anteriormente pelo usuário, contendo um modelo, anotações, referências e 

outras informações. O usuário obtém o arquivo da aplicação portátil em formato ZIP 

no menu “Save a CrystalWalk Project” (“Salvar um projeto CrystalWalk”). Ao abrir o 

HTML em um navegador sem acesso à internet, a aplicação é executada normal-

mente, exceto as funcionalidades que dependem de conexão, que ficam, então, 

desabilitadas, como salvar, carregar ou compartilhar um projeto on-line ou acessar 

itens da biblioteca. O modelo gerado anteriormente foi resgatado corretamente e foi 

possível interagir e alterar os parâmetros de visualização. 

 

4.5.5.4 Criação de uma narrativa didática 

O sistema de anotações associativas permite ao professor adicionar in-

formações para auxiliar o entendimento de conceitos. Para utilizar a funcionalida-

de, o usuário deve primeiro escolher um um átomo ou configurar uma cena 

contendo planos, direções e outros elementos visuais auxiliares, como planos e 

arestas das células unitárias. No caso do átomo, surge um menu flutuante que 

oferece a opção de criar uma anotação. Um átomo que possui uma anotação re-

cebe um destaque visual em seu perfil (FIG. 103a). Todas as anotações são cria-

das no menu “Comments & Narratives” (“Comentários e Narrativas”), no qual o 

usuário pode dar um título à estrutura produzida e escrever texto ou links para 

uma página ou para imagens on-line (FIG. 103b). No caso de uma cena, basta 

configurá-la e vincular uma anotação para que, ao ser resgatada, se restaurem os 

parâmetros da cena criada. 

As anotações, associadas às cenas configuradas pelo usuário, podem 

ser sequenciadas pelo professor, criando o que foi designado, neste trabalho, pe-

lo termo “narrativa didática”. Uma narrativa pode ser comparada a um storyboard, 

onde uma história é contada sinteticamente com imagens e texto. Cada anotação 

criada fica em uma lista (FIG. 103b), e o usuário pode ordenar as anotações con-

forme as cria ou em outro momento que desejar, manipulando a sequência dire-

tamente na lista. Sequências de anotações podem ser armazenadas em registros 
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(ou páginas) diferentes, viabilizando a criação de diversas narrativas. A opção de 

separar por páginas ou registros se mostrou mais prática, pois a criação de listas 

de anotações separadas poderia confundir o usuário, e o instrutor pode criar uma 

página para cada assunto que desejar tratar. 

 

 

FIGURA 103 – Narrativas didáticas podem ser produzidas pelo CrystalWalk por 
meio da (a) criação de anotações, (b) anotações essas que podem ser sequenci-
adas. Fonte: Bardella (2016d) (adaptado). 

 

A seguir, é apresentada como exemplo de narrativa didática uma narra-

tiva utilizada em aulas experimentais ministradas com o uso do CrystalWalk. Por 

meio dessa narrativa, o professor procurava abordar a identificação de vizinhan-

ças atômicas no NaCl. Na seção 4.5.3.2.1, são descritas todas as funcionalidades 

do CrystalWalk que suportam um melhor entendimento deste problema didático. 

Deve ser frisado que, na construção da narrativa aqui demonstrada, foram utiliza-

das apenas algumas das funcionalidades didáticas disponíveis. 

 

 Anotação 1 (FIG. 104): Exibe a rede já criada, centralizada na tela, 

com arestas e faces representadas e rotação automática ativada. O 
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texto junto à ferramenta Projection Cube passa instruções: “Para 

compreender melhor a geometria desta rede, altere a vista com o 

mouse e visualize a rotação. Observe também o sistema de coor-

denadas durante a rotação. A seguir, desative a rotação e explore 

as diferentes vistas disponíveis no Projection Cube”. 

 Anotação 2: Mostra o motivo já construído em um ponto da rede, 

com o seguinte texto junto à ferramenta Gearbox: “Observe o moti-

vo do NaCl. Retorne à célula unitária utilizando o Gearbox, execute 

rotações e repita. Por fim, obtenha vistas dos eixos x, y e z”. 

 Anotação 3: Mostra na janela do cristal a mesma vista anterior do 

motivo e, na janela da célula unitária, a célula unitária completa, ado-

tando o átomo de cloro com uma leve transparência, com a seguinte 

anotação, posicionada na janela do eixo Z do motivo: “Rotacione a 

vista acima até obter esta vista. Confirme se está correto na janela da 

célula unitária. Faça o mesmo para os outros eixos do motivo”. 

 Anotação 4: É exibida a célula já alinhada com o eixo Z do motivo e 

uma anotação junto a ela: “Observe na vista ao lado que esta vista 

coincide com o eixo Z do motivo. Rotacione para o eixo Y (para ci-

ma) e repita o movimento algumas vezes, observando a relação 

geométrica entre as células de Cloro e Sódio”. 

 Anotação 5: É exibida a célula já alinhada com o eixo X do motivo e 

uma anotação junto a ela: “Observe na vista ao lado que esta vista 

coincide com o eixo X do motivo. Rotacione para o eixo Y (direita) e 

repita o movimento algumas vezes, observando a relação geométri-

ca entre os átomos de Cloro e Sódio”. 

 Anotação 6: Mostra a célula em rotação automática e uma anotação 

junto ao menu com as instruções: “Oculte algumas vezes o átomo 

de cloro durante a rotação. Faça o mesmo para o sódio. Alterne pa-

ra uma vista de topo e repita”. 

 Anotação 7: Em uma vista da célula unitária cortada, com faces 

mais claras para melhor contraste, o texto instrui: “Rotacione a vista 

até identificar os átomos em contato. Note também os pontos onde 

os átomos intersecionam as faces da rede”. 
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 Anotação 8: Em uma vista em perspectiva, o texto solicita: “Nave-

gue em primeira pessoa com o mouse e as teclas WASD e confirme 

os contatos atômicos presentes”. 

 Anotação 9: Em uma vista do cristal, a anotação junto ao Gearbox 

indica: “Explore livremente a passagem entre os níveis do Gearbox”. 

 

 

FIGURA 104 – Uso da ferramenta de anotação em um passo de uma narrativa 
didática. Fonte: Bardella (2016d) (adaptado). 

 

Este foi um exemplo de uso das ferramentas de anotação para a 

construção de narrativas didáticas e do poder desta técnica no ensino de estru-

turas cristalinas, valendo-se de todos os recursos do CrystalWalk. Neste expe-

rimento, buscou-se expor o estudante ao modelo utilizando visualizações 

progressivas e dinâmicas, alternando representações como vistas e rotações 

automáticas buscando o máximo de fluidez, além de filtragem de objetos e inte-

ração exploratória. Entende-se que uma experiência suficientemente longa, di-

nâmica e fluida com o modelo ajuda a compreendê-lo melhor e mais 

rapidamente. Como demonstrado, é possível registrar estados de visualização, 

incluindo posição de câmera e configurações visuais, aliando-os a anotações 
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textuais, o que favorece a organização do aprendizado e a transmissão de ins-

truções, conceitos e dicas aos estudantes. 

Deve ser frisado que existem inúmeras narrativas possíveis, depen-

dendo apenas da criatividade do professor e de seu conhecimento e experiência 

com o software. A multiplicidade de abordagens narrativas pode trazer inúmeros 

ganhos no aprendizado, considerando, inclusive, as variações dos perfis dos es-

tudantes. Além disso, o mecanismo de anotações pode ser utilizado também por 

estudantes, para registrar conceitos desenvolvidos em aula e criar material de 

estudo individual ou em grupo. 

 

4.5.5.5 Biblioteca de estruturas 

A biblioteca de estruturas permite ao usuário explorar estruturas cria-

das pelo pesquisador, pelo GVCM e também por outros usuários. Essa funciona-

lidade vale-se do CWLY e de serviços em nuvem descritos na seção 4.4.1. O 

acesso à biblioteca se dá pelo menu “Load a Saved CrystalWalk Project” (“Carre-

gar e Salvar um Projeto CrystalWalk”), bastando buscar uma palavra-chave. Para 

salvar uma estrutura na biblioteca, basta construí-la e, no mesmo menu, acionar o 

botão “Save Online” (“Salvar On-line”), como demonstrado na FIG. 105a. Os tes-

tes de acesso foram bem-sucedidos para todas as estruturas armazenadas e para 

3 outras criadas posteriormente em dispositivos, redes e dias diferentes, atestan-

do o correto funcionamento do serviço de armazenamento e da funcionalidade. 

Foi verificado o acesso por link (FIG. 105b) e também por QR code (FIG. 105b-c), 

sendo este último mais útil no caso de dispositivos móveis. 
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FIGURA 105 – Ilustração do procedimento para salvar uma estrutura: (a) salvar 
uma estrutura na biblioteca de estruturas, utilizando título, descrição e tags; (b) 
endereço encurtado e QR code para resgate; (c) busca e resgate na biblioteca por 
palavra-chave. Fonte: Bardella (2016d) (adaptado). 

 

4.5.5.6 Suporte/tutoriais 

O sistema foi projetado para minimizar a necessidade de meios exter-

nos de suporte, como vídeos e documentos de texto. Para isso, foram determina-

dos dois modos de interação – normal e tutorial – e a interface foi ordenada e 

organizada para refletir a sequencia recomendada de ações. Desta forma, os 

usuários iniciantes podem escolher o modo tutorial logo ao acessar o site da fer-

ramenta, se assim preferirem. O modo tutorial foi efetivo para instruir os iniciantes, 

pois induz uma sequência básica e recomendada de ações. Os destaques visu-

ais, aliados às restrições de ações, impedem o uso livre das funcionalidades, pra-

ticamente obrigando o iniciante a seguir os passos recomendados. Os usuários 

seguiram naturalmente os passos e foram instruídos, na sequência, a escolher o 

modo normal. A maioria dos usuários conseguiu repetir a sequência imposta no 

tutorial. Ao serem inquiridos sobre a imposição de passos no modo tutorial, os 

usuários iniciantes não se revelaram incomodados, pois naquele momento dese-

javam aprender o básico do sistema. 

Em outro teste, os usuários foram expostos ao sistema sem nenhum 

auxilio. Alguns conseguiram realizar atividades de síntese e visualização sem difi-
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culdades, outros tiveram dúvidas, mas as restrições e caixas de diálogo explicativas, 

em geral, levaram-nos a concluir as tarefas esperadas. No entanto, alguns usuários 

tiveram dificuldades com a linguagem visual e modo de interação da interface. Espe-

cula-se que isso se deve à falta de costume com interfaces minimalistas contempo-

râneas, pois os mesmos usuários demonstraram preferência por tipos mais antigos 

de interface, que se valem mais de texto nos menus, ao invés de ícones. 

Considera-se que o sistema de tutorial aliado às restrições de funciona-

lidades e às caixas de texto descritivas foram muito bem-sucedidos para instruir 

novos usuários, e que a interface forneceu auxílio na descoberta das funcionali-

dades mais avançadas. Os usuários elogiaram a separação em dois modos de 

uso, permitindo tanto ao iniciante instruir-se sem recorrer a outros recursos e do-

cumentos como ao usuário avançado evitar as restrições do modo tutorial. 

 

4.5.6 Avaliação de possibilidades interativas 

Na especificação do CrystalWalk, demonstra-se uma preocupação em 

prover suporte a tecnologias avançadas de interação e visualização utilizadas em 

realidade virtual, mas não houve levantamento, detalhamento nem desenvolvi-

mento de funcionalidades específicas para essas tecnologias. Para demonstrar 

possibilidades, benefícios, limitações e verificar a recepção dos usuários, foram 

conduzidos experimentos preliminares com as tecnologias consideradas mais 

acessíveis, seguindo os preceitos deste trabalho. No entanto, deve ficar claro que 

a maioria dessas tecnologias ainda não foram oficialmente lançadas ao público 

em geral e, na prática, estão ainda restritas a uma pequena comunidade de de-

senvolvedores. Por este motivo, existem dificuldades de configuração tipicamente 

associadas a dispositivos em fase de desenvolvimento que, apesar de não repre-

sentarem grande barreira a um desenvolvedor, seriam inaceitáveis em produtos 

regulares. Em muitos casos, os dispositivos apresentam compatibilidade limitada 

com certos sistemas operacionais e exigem a presença de hardware específico 

no computador do usuário, o que vai contra os preceitos deste trabalho. Ainda 

assim, os dispositivos selecionados foram considerados os mais acessíveis no 

momento e admite-se que tais questões serão abordadas e resolvidas pelos fabri-

cantes para o lançamento das versões finais ao mercado e, portanto, tais ques-

tões não influíram nesta avaliação. Já as limitações das funcionalidades 

essenciais serão plenamente abordadas. 
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Sendo a imersão um dos aspectos mais fundamentais da realidade vir-

tual, julgou-se propício basear o experimento no conceito de imersão progressiva, 

discutido na seção 3.3.5.1.1. A progressão imersiva foi balizada principalmente no 

modelo perceptivo (visual e interativa) de McMahan (2011) e Ragan et al. (2015), 

mas buscou-se incorporar também o modelo multidimensional conceitualizado por 

Thon (2008). Thon (2008) não discute progressão, mas entende-se que seu mo-

delo é compatível com o conceito. Aqui, será considerado que a progressão se dá 

pelo incremento de dimensões, assim como pelo aprimoramento de cada uma 

das dimensões. Dentre as propriedades previstas por McMahan (2011), as propri-

edades visuais consideradas aqui foram estereoscopia e campo de visão, e as 

interativas, manipulação 2D e 3D. 

A sequência de configurações tecnológicas proposta para abordar essa 

progressão neste trabalho, representada na FIG. 106, foi a seguinte: PC (compu-

tador pessoal) tradicional; tabletop ou tablet; PC ou tablet e interação com Leap 

Motion (em 2D e em 3D); e, por fim, a situação de máxima imersão perceptiva 

possível, dentro dos limites de recursos do projeto, a combinação de Oculus Rift 

com Razer Hydra. A fim de comparar as opções, foram escolhidas uma estrutura 

simples (o cloreto de césio – CsCl) e interações básicas (navegação, zoom, rota-

ção e seleção de átomos e planos). Entende-se que a configuração deste experi-

mento privilegia o modelo perceptivo de McMahan (2011). Pode-se dizer que 

aplicar o modelo proposto por Thon (2008) depende mais de detalhes de projeto 

relativos à interação do sistema. No entanto, entende-se que as tecnologias aqui 

experimentadas podem potencializar alguns desses elementos, especialmente 

nas dimensões espacial e lúdica. As dimensões narrativa e social dependem de 

recursos do CrystalWalk que não foram explorados neste experimento. Para que 

todas as funcionalidades sejam acessíveis, é preciso adaptar o sistema para es-

ses dispositivos, o que não foi realizado neste trabalho. Deve ser frisado que o 

modelo de Thon (2008) depende ainda de experiência e familiarização com o sis-

tema, o que é relevante no caso de dispositivos interativos experimentais, como 

os utilizados neste trabalho. 

Além dos atores sociais do projeto, foram convidados outros 5 partici-

pantes. Todos os participantes têm experiência em navegação tradicional e ne-

nhum deles havia experimentado previamente dispositivos estereoscópicos e de 

interação tridimensional. 
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FIGURA 106 – Experimento de progressão imersiva: (a) PC com mouse e teclado; 
(b) tabletop ou tablet de grandes dimensões; (c) dispositivo Leap Motion e monitor 
normal; (d) Leap Motion e monitor 3D em modo anaglifo; (e) Leap Motion e monitor 
3D em modo polarizado; (f) HMD Oculus Rift e Razer Hydra. Fonte: do autor. 

 

4.5.6.1 PC 

A interação no PC tradicional (FIG. 106a) foi considerada a referência 

para toda a avaliação de possibilidades interativas apresentada ao longo desta 

seção. Pode-se considerar que a maioria dos usuários já tem experiência consi-

derável em meios de interação tradicionais como mouse e teclado. 
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A partir do exposto na seção 3.3.5.1.1, pode-se inferir que o projeto ge-

ral e as funcionalidades do CrystalWalk dão suporte a praticamente todas as di-

mensões do modelo de imersão multidimensional de Thon (2008), atraindo a 

atenção do usuário sem se valer do isolamento perceptivo. Em suma, diversos 

recursos de visualização e contextos de uso destacam os objetos tridimensionais 

mais relevantes, além de prover a consistência espacial recomendada por Thon 

para potencializar a dimensão espacial da imersão. 

Quanto à dimensão lúdica, a possibilidade de escolha entre os modos 

tutorial ou normal definem e explicitam as liberdades de ação e o sequenciamento 

de atividades de síntese e visualização, permitindo foco nos elementos mais rele-

vantes da atividade desafiadora, que é a criação e compreensão de estruturas 

cristalinas. A presença seletiva de informação adicional e instruções de uso das 

funcionalidades permitem a adaptação do usuário de acordo com sua experiência. 

Quanto à dimensão narrativa, novamente, pode-se afirmar que usuá-

rios de diferentes níveis de proficiência têm condições de conhecer a lógica e as 

regras do ambiente e quais são os objetivos no uso da ferramenta. Ao prover tan-

to um guia da sequência das atividades como as instruções para executá-las, so-

bra ao usuário apenas se concentrar em atingir as metas e os objetivos definidos. 

A sequência sugerida ou induzida para os passos das tarefas de síntese, os me-

canismos de persistência dos dados e ferramentas como o Gearbox, que também 

induz uma sequência de visualização, definem metas intermediárias nítidas que 

dividem o problema global em passos menores e estimulam a exploração. 

Finalmente, a dimensão social também é contemplada em certa medi-

da por interações assíncronas entre usuários, propiciadas tanto pelo mecanismo 

de anotações como pela biblioteca de exemplos. As anotações promovem diálo-

gos e definem papéis, especialmente de instrutores e aprendizes, que podem 

mudar ao longo do tempo. Todos os incrementos de informação podem ser pre-

servados e propagados para outros usuários por meio dos mecanismos de sal-

vamento. Esses elementos estimulam a cooperação e interação, incrementando a 

dimensão social. 

 

4.5.6.2 Tabletop 

O tabletop é um tablet de grandes dimensões (FIG. 106b). As intera-

ções em tablets podem ser consideradas mais diretas e intuitivas se comparadas 
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à interação com mouse e joysticks, devido ao mapeamento direto dos movimen-

tos dos dedos para movimentos no plano da tela. Para interações tridimensionais, 

o tablet ainda pode reproduzir a interação com o mouse, procedimento usual em 

muitas aplicações. A dimensão do tabletop permite usufruir plenamente do recur-

so multitouch, que suporta até 10 dedos, o que não é possível ou prático em ta-

blets tradicionais. A experiência confirmou as expectativas, pois os usuários 

sentiram-se confortáveis com a interação por toque e interagiram com o modelo 

sem problemas, apesar da falta de um mouse. Quando comparado a mouse e 

teclado, a impressão geral foi de maior fluidez e velocidade para acessar menus e 

opções, selecionar objetos e em operações que utilizam múltiplos dedos ou ges-

tos como zoom. Já as rotações foram conduzidas de maneira similar ao mouse, 

mas a regulagem da velocidade de giro é mais intuitiva, especialmente em uma 

tela de grande dimensão. A experiência também gerou ideias interessantes, como 

o uso de múltiplos dedos para facilitar rotações, escolhendo eixos de maneira 

precisa, além da navegação, para a qual vislumbra-se melhorar a escolha da di-

reção de navegação. De fato, apesar da interação ainda ser bidimensional, a fun-

cionalidade de toque com múltiplos dedos promete inúmeras melhorias na 

interação em relação ao mouse e às telas de pequena dimensão. No entanto, os 

tabletops ainda são custosos, e vislumbra-se seu uso em caráter experimental 

apenas em instituições de ensino de ponta. 

No modelo de Thon (2008) entende-se que houve uma progressão na 

dimensão lúdica, pois a diminuição de abstração na interação com o ambiente 

propiciado pela interface sensível ao toque permite direcionar o foco para os de-

safios mais relevantes para o aprendizado. A mudança do PC para o tabletop 

preserva todos os recursos visuais que dão destaque aos elementos mais rele-

vantes do cenário virtual e promovem consistência espacial, mantendo a dimen-

são espacial no mesmo nível que o atingido no PC. As outras funcionalidades não 

são alteradas; portanto, as dimensões narrativa e espacial também são mantidas 

no nível da referência. 

 

4.5.6.3 Leap Motion + 2D 

O Leap Motion permite interação tridimensional direta com o ambiente 

virtual (FIG. 106c). Ou seja, a abstração do mouse ou tablet são eliminadas. No 

entanto, a visão do usuário ainda é bidimensional. A implementação da integração 
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com o Leap Motion foi considerada satisfatória, pois não foram detectados atrasos 

durante a interação. Por outro lado, apesar das alegações dos criadores, a detec-

ção de gestos e dedos não é robusta, o limitado cone de detecção não permite 

um uso eficiente das duas mãos e o uso de infravermelho sujeita o dispositivo a 

muitas interferências, de lâmpadas e mesmo da tela de um computador. Foi ne-

cessário apagar as luzes do ambiente para evitar tais interferências, o que prati-

camente inviabilizou o uso do dispositivo nos testes. Constatou-se também que a 

detecção do centro e ângulo da mão era razoavelmente precisa. Assim, os méto-

dos de interação implementados utilizam apenas uma das mãos. De fato, os usu-

ários precisaram de um tempo de ambientação e demoraram a captar o modo de 

funcionamento do dispositivo. É necessário manter a mão dentro do cone de vi-

são do sensor, e muitos usuários achavam que o movimento era irrestrito. 

No primeiro modo de interação, usa-se a mão como um joystick 3D. 

Após resolver dúvidas e explicitar os limites de interação, os usuários praticaram o 

modo de interação Joystick 3D. A navegação e rotação mostraram-se mais intuiti-

vas, pois se diminui a abstração dos dispositivos bidimensionais: basta o usuário 

virar ou levar a mão para onde deseja, diretamente. O método de joystick 3D mos-

trou-se efetivo tanto para lidar com as restrições do dispositivo como para explorar 

as melhores capacidades dele. No entanto, apesar da simplicidade e de existir inte-

rações similares no universo de aplicações tridimensionais, os usuários demoram a 

captar o princípio de funcionamento da técnica. Após um tempo de prática e explici-

tação da técnica, os usuários conseguiram regular a velocidade de navegação e 

executar rotações a qualquer momento, o que não é possível com mouse ou tablet 

e, em comparação a estes, permite maior velocidade de interação. Operações de 

seleção são simples, mas exigem que o usuário navegue até o objeto e faça o mo-

vimento de fechar a mão, como se estivesse realmente agarrando um objeto. Não 

foi possível utilizar o menu, pois o método de interação é exclusivamente tridimen-

sional, sendo necessário auxilio de mouse e teclado para acesso aos menus e op-

ções. No entanto, isto deve-se apenas ao caráter experimental, sendo possível 

contornar essa limitação com maior tempo de desenvolvimento. 

Alguns usuários também se confundiram com a forma de uso das mãos 

no joystick 3D, especialmente aqueles com pouca experiência com aplicativos 3D, 

pois não compreendiam que todos os ângulos e movimentos eram relativos à 

mão, e não absolutos. Um fato comum no uso do Leap Motion é o cansaço dos 
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ombros e, no caso do método de joystick 3D, também do punho. O uso de apoios 

para o cotovelo diminui o problema, mas restringe a movimentação. 

O segundo modo de interação, radial, adota a implementação do joys-

tick 3D, mas permite apenas rotação e movimentação relativas ao centro do mo-

delo. Movimentos laterais da mão causam rotações, e não deslocamentos. Esse 

modo nitidamente facilita a interação e contorna as confusões do primeiro modo, 

pois o modelo mantém-se sempre à vista, no centro da tela. No entanto, não per-

mite boa visualização do interior dos modelos. Esse modo pode ser utilizado para 

os iniciantes na interação com o Leap Motion. 

Assim, entende-se que as limitações do dispositivo e da técnica esco-

lhida levaram a uma forma de interação que funciona bem para um modo em pri-

meira pessoa. Além dos benefícios de navegação, os usuários ficaram 

empolgados com a novidade do dispositivo e com a inédita experiência propicia-

da, principalmente com a possibilidade de usar o movimento de agarrar para es-

colher um objeto. Apesar de suas limitações, o dispositivo é muito compacto e 

tem um preço muito acessível. Entende-se que qualquer instituição de ensino ou 

mesmo um instrutor pode adquiri-lo facilmente. Isso certamente ajuda a viabilizar 

e a trazer a interação 3D para a sala de aula. 

Considerando o modelo multidimensional de Thon (2008), mais uma 

vez as mudanças podem propiciar redução de abstração, mas, neste caso, tam-

bém podem adicionar desafios indesejáveis, como dificuldades com interferên-

cias, com o cone de detecção limitado do Leap Motion ou com a adaptação 

exigida pelos novos métodos de interação. A impossibilidade atual de interação 

direta com os menus através do Leap Motion praticamente elimina as dimensões 

narrativa e social e também introduz dificuldades ou interrupções no fluxo de inte-

ração. No entanto, como já discutido, essa não é uma preocupação atual neste 

experimento. Nesse sentido, tanto a dimensão lúdica como a espacial desta ver-

são ficam ligeiramente comprometidas em comparação ao caso anterior, devido à 

quebra do fluxo de interação. No entanto, existem duas opções para contornar 

essa questão e restaurar as dimensões espacial e lúdica a níveis similares aos da 

referência ou ligeiramente superiores. A primeira é adaptar os menus para funcio-

narem diretamente com o Leap Motion. A segunda é utilizar um recurso do dispo-

sitivo que permite simular uma tela sensível ao toque ou simplesmente controlar a 

seta do mouse, o que permitiria, no mínimo, utilizar os mesmos menus da aplica-
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ção original e restaurar as dimensões narrativa e social aos níveis da referência. 

Esta opção é considerada a mais promissora e deve ser explorada em experimen-

tos futuros. Quanto a dificuldades de aprendizado, após experimentação e domí-

nio da técnica de interação, considera-se que as liberdades propiciadas pela 

interação 3D direta podem incrementar a dimensão lúdica. 

 

4.5.6.4 Leap Motion + 3D 

Neste caso, além da interação 3D propiciada pelo Leap Motion e a 

técnica de joystick 3D, o usuário também tem a visão 3D, propiciada pelo grande 

monitor estereoscópico passivo (65 polegadas), o que propicia um grande cam-

po de visão (aproximadamente 80º), adotando-se a distância mínima (1 metro) 

recomendada pelo fabricante (FIG. 106d). A implementação da estereoscopia 

passiva foi considerada satisfatória para a tecnologia de polarização adotada 

pelo monitor utilizado, pois a imagem ficou nítida e não foram detectados “fan-

tasmas” nas imagens de cada olho. A criação de uma imagem para cada olho foi 

executada com sucesso pelo CrystalWalk, apesar de exigir mais recursos com-

putacionais, pois cada quadro deve ser gerado duas vezes. Isso não deve ser 

um problema para pequenos cristais, mas deve prejudicar ou inviabilizar a inte-

ração para cristais maiores. 

Para evitar confusões e aumentar o campo de visão, o menu foi retira-

do, assim como no caso anterior. Conforme esperado, as interações se tornaram 

mais ágeis e intuitivas, pois o senso de profundidade se aproxima do real. Assim, 

em comparação ao caso anterior, as ações foram mais rápidas. Devido à maior 

imersão visual, o problema da posição relativa à mão foi reduzido para muitos 

usuários, enquanto para outros ficou mais difícil manter a mão na restrita área de 

detecção. No entanto, a técnica do joystick 3D fornece feedback imediato para 

deslocamentos excessivos, que o usuário pode compensar ativamente, sem pre-

cisar olhar para sua mão. A proficiência neste ponto é adquirida com a experiên-

cia. Como é comum em técnicas estereoscópicas, alguns usuários sentiram leves 

tonturas. Mais uma vez, o modo radial simplificou a interação, e a novidade esti-

mulou diversos usuários e despertou maior interesse na exploração de simples 

estruturas cristalinas. A partir da avaliação do desempenho nas tarefas básicas 

em comparação aos casos anteriores e das observações dos participantes, tem-

se a percepção que a união de interação 3D e visão estereoscópica levou a expe-
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riência a um outro nível de imersão. Neste, a interação com o mundo virtual fica 

mais rica e intuitiva, permitindo maior investimento de recursos cognitivos na ex-

ploração e compreensão dos modelos. 

Considerando o modelo de Thon (2008), além das questões já discuti-

das sobre o Leap Motion, a introdução do monitor 3D pode propiciar redução de 

abstração nas operações de visualização, mas também adicionar desafios indese-

jáveis na manipulação de menus não otimizados para a nova tecnologia, no ajuste 

de parâmetros estereoscópicos e nas decorrentes dificuldades ou interrupções no 

fluxo de interação. A estereoscopia adotada por esse dispositivo não é bem aceita 

por todos os usuários, e impõe desafios consideráveis em calibração e na adap-

tação dos menus. No entanto, a tridimensionalidade superior das técnicas estere-

oscópicas pode certamente propiciar ganhos expressivos na dimensão espacial, 

além de permitir o uso de outros recursos visuais. Após a aquisição de certo nível 

de experiência e familiaridade com a técnica de interação, as liberdades propicia-

das pela combinação da interação e visualização direta em três dimensões po-

dem incrementar a dimensão lúdica, em comparação ao experimento anterior. A 

manutenção ou incremento das outras dimensões dependem de ajustes para que 

os menus funcionem corretamente no monitor 3D, desenvolvimento que se mos-

tra mais complexo se comparado ao do Oculus Rift, discutido no próximo experi-

mento. Também seriam necessários ajustes substanciais tanto para o correto 

funcionamento do Leap Motion como para a estereoscopia, contando com a im-

plementação das propostas comentadas no experimento anterior para lidar com 

os menus bidimensionais. 

 

4.5.6.5 Oculus Rift + Razer Hydra 

A imersão máxima é atingida ao adotar a estereoscopia imersiva em 

conjunto com uma interação tridimensional mais familiar, se comparada ao método 

de joystick 3D empregado até então (FIG. 106e). O dispositivo Razer Hydra permite 

um uso mais efetivo das duas mãos, devido ao maior raio de ação, maior alcance e 

ausência de interferências. O Oculus Rift tem um bom campo visual, e sua versão 

DK2 possui uma boa resolução, apesar de pixels ainda serem visíveis. Comparado 

ao monitor 3D, permite controlar o ângulo de visão diretamente com a cabeça e tem 

um contraste muito superior, além de barrar a visão do ambiente externo. Buscou-

se uma interação mais intuitiva e que explorasse os recursos da tecnologia. 
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No primeiro modo de interação com o Hydra, a navegação em primeira 

pessoa com duas mãos foi muito mais ágil se comparada ao joystick 3D. A metá-

fora do manche propiciou uma boa coordenação das mãos, rotações mais intuiti-

vas e maior controle de velocidade, e os usuários não perderam o senso de 

posição das mãos. Foi necessário um tempo de experiência para transitar entre 

os modos de navegação e de manipulação dos objetos. Após a ambientação, a 

manipulação dos objetos mostrou-se muito próxima àquela executada em mode-

los físicos. Os usuários reportaram uma experiência de manipulação muito similar 

à real. Assim, este método realmente explorou eficientemente as vantagens dos 

modos em primeira pessoa, que são o de usuário em miniatura, e o seu oposto, o 

modo de usuário magnificado, a manipulação direta do modelo, como um modelo 

físico real. 

No segundo modo, a navegação é feita com os direcionais analógicos 

e a manipulação é idêntica ao primeiro modo. Para muitos usuários, essa medida 

tornou mais nítida a distinção entre navegação e manipulação. Pode-se dizer que, 

neste contexto, a navegação é uma operação menos intuitiva que a manipulação, 

pois espera-se manipular um objeto diretamente com as mãos e navegar com os 

pés ou pernas. Assim, a navegação com direcionais, especialmente para pessoas 

experientes em jogos, torna-se mais simples. Apesar de muitos usuários não se-

rem familiarizados com esse tipo de interação, espera-se que esse modo atinja 

muitos usuários, pois, afinal, trata-se de um método consagrado. A solução foi 

considerada bem-sucedida, pois oferece duas diferentes formas de interação para 

os usuários inexperientes, sendo possível escolher aquela cujo aprendizado for 

mais simples para cada usuário. 

No entanto, ficaram evidentes os conhecidos problemas da imersão es-

tereoscópica, tais como náuseas. Alguns usuários não conseguem usar o sistema 

por muito tempo. Em especial, na navegação em alta velocidade ou com movimen-

tos bruscos (seja acelerações, frenagens ou mudanças de direção) e na ausência 

da sensação física de inércia. Apesar de muitos se empolgarem ainda mais com a 

interação, esses problemas criam desafios. Tais limitações podem ser contornadas, 

ou seus efeitos, diminuídos, com tempo de experimentação e com o desenvolvi-

mento de mecanismos especiais. De fato, muitos desses problemas ainda estão 

em estudo no momento, mas as vantagens da imersão superior e de mecanismos 

mais diretos e intuitivos de interação 3D foram confirmadas neste experimento. 
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Considerando o modelo de Thon (2008), comparado ao Leap Motion, 

devido ao maior raio de ação, uso efetivo das duas mãos e menor suscetibilidade 

a interferências, o Razer Hydra impõe um menor desafio de aprendizagem e uso, 

especialmente considerando os dois modos de interação previstos, pois permitem 

adaptação gradual dos usuários com menor experiência. Novamente, um disposi-

tivo estereoscópico como o Oculus Rift pode propiciar redução de abstração nas 

operações de visualização, mas também adicionar desafios indesejáveis na ma-

nipulação de menus, problemas com enjoos em alguns usuários e ainda maiores 

dificuldades ou interrupções no fluxo de interação na falta de uma interface adap-

tada para a nova tecnologia. Nesta versão, o isolamento perceptivo exige a retira-

da do equipamento para uso dos menus tradicionais em uma tela convencional.  

Porém, a estereoscopia em alta resolução propiciada pelo uso do Ocu-

lus Rift pode certamente propiciar ganhos expressivos na dimensão espacial, de-

vido ao destaque substancial e esperado da tridimensionalidade dos objetos, além 

da possibilidade de exploração de outros recursos visuais. Apesar da questão do 

enjoo em alguns usuários, a percepção de estereoscopia é unanime entre os 

usuários ao contrário do que se percebe em relação aos monitores 3D passivos. 

Novamente, após alguma experiência e domínio da técnica de interação, as liber-

dades propiciadas pela combinação da interação e visualização direta em três 

dimensões podem incrementar a dimensão lúdica em níveis muito superiores em 

comparação ao experimento anterior. Ao contrário dos monitores 3D, o Oculus 

Rift exige adaptações na renderização para lidar com as distorções das lentes 

utilizadas no dispositivo (FIG. 104a), tornando mais complexa a criação de me-

nus. Assim, para manter ou incrementar as outras dimensões, os menus bidimen-

sionais devem ser definitivamente adaptados para funcionarem com o Oculus Rift 

e, consequentemente, com o Razer Hydra. Afinal, neste caso, toda a interação 

ocorre no espaço tridimensional, e não em um espaço misto, como no experimen-

to anterior. Isso pode ser realizado com a criação de menus flutuantes do tipo 

pop-up (FIG. 104b) ou permanentes, localizados fora do foco visual (104c), ou 

com menus implementados no espaço 3D, usando, por exemplo, as mãos (104d).  

Como exemplificado, todas essas opções já foram testadas em outros 

projetos, e as limitações atuais dos menus podem ser perfeitamente contornadas. 

De qualquer maneira, os dispositivos de interação e visão estereoscópica deste 

experimento se mostraram muito superiores aos dos anteriores, melhorando di-
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versos aspectos da experiência imersiva e prometendo, portanto, os maiores ga-

nhos entre todos os níveis de imersão experimentados. Além disso, avalia-se que 

as adaptações para integração dessas tecnologias ao sistema e das funcionalida-

des existentes são mais simples que o caso anterior. Caso todos esses ajustes 

sejam implementados, espera-se uma experiência imersiva sem precedentes. 

 

 
FIGURA 107 – Interfaces para HMDs: (a) renderização adaptada para lidar com 
distorções de lentes; (b) menus flutuantes temporários; (c) visor sobreposto à vi-
são, ou heads-up display (HUD) virtual; (d) menus associados a objetos da cena. 
Fonte: Leap Motion, Inc. ([s.d.]). 

 

4.5.6.6 Outras tecnologias interativas 

Existem outras tecnologias com significativo potencial imersivo que não 

foram abordadas neste trabalho. Isso se deveu principalmente à falta de maturi-

dade dessas tecnologias no período de definição da progressão interativa a ser 

adotada nos experimentos. Apesar disso, existe suporte experimental destas tec-

nologias na última versão do CrystalWalk. Um exemplo é o Google Cardboard 

(FIG. 108a) que permite transformar smartphones em HMDs a um custo muito 

baixo. No entanto, para obter um desempenho razoável, é necessário possuir um 

dispositivo com tela razoavelmente grande (4 polegadas) e boa capacidade gráfi-

ca, o que torna o desenvolvimento de aplicações mais difícil. Apenas recentemen-

te foram lançadas algumas demonstrações e bibliotecas para popularizar o 

desenvolvimento de aplicações para esse fim. 
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Outra tecnologia a ser mencionada é o mouse 3D (FIG. 108b), que, 

apesar de estar no mercado a um tempo, não teve muita penetração, devido à 

sua baixa acessibilidade e alto custo e à escassez de aplicações compatíveis. 

Entretanto, como apontado por alguns atores sociais, o dispositivo tem caracterís-

ticas interessantes para aplicações em sala de aula, pois tem funcionamento wire-

less (sem fios) e pode ser usado como mouse comum, como apontador e também 

como cursor 3D, à maneira do Razer Hydra, mas com o uso de apenas uma mão. 

 

 
FIGURA 108 – Outras tecnologias interativas: (a) Google Cardboard; (b) mouse 
3D. Fonte: do autor. 

 

4.5.6.7 Considerações gerais sobre as possibilidades interativas 

A TAB. 14 sintetiza as considerações e avaliações feitas na seção 

4.5.6. A avaliação engloba versões efetivamente implementadas no experimento 

e outras versões aqui designadas com o termo “potencial”. Deve ser frisado no-

vamente que, neste experimento exploratório, não houve preocupação em imple-

mentar adaptações dos menus para as tecnologias de interação tridimensionais. 

Mas que, para manter coerência e demonstrar demandas reais de desenvolvi-

mento decorrentes das novas tecnologias utilizadas, foram mantidos os aspectos 

de imersão atingidos negativamente na avaliação. Versões hipotéticas buscam 

ilustrar o potencial de tais tecnologias especialmente nas dimensões afetadas, 

sendo resultado de ajustes baseados em propostas factíveis do ponto de vista 

técnico, o que contribui para a validação da avaliação aqui feita. A FIG. 109, apre-

sentada na sequência, sintetiza os resultados do experimento progressivo de 

imersão, apresentando os diferentes níveis e a curva de imersividade encontra-

dos, segundo os modelos propostos por Thon (2008) e McMahan (2011). 
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TABELA 14 – Avaliação dos experimentos de imersão, segundo os modelos pro-
postos por Thon (2008) e McMahan (2011). 

 

Fonte – do autor. 

 

 

FIGURA 109 – Diagrama-síntese do nível de imersividade dos experimentos de 
imersão, segundo os modelos propostos por Thon (2008) e McMahan (2011). 
Fonte: do autor. 
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4.5.7 Avaliação de empoderamento dos atores sociais 

Por fim, apresenta-se a avaliação de empoderamento dos atores soci-

ais. Nessa avaliação, em conformidade com a teoria crítica (seção 2.2), os resul-

tados são validados pela mensuração de conhecimento ou “poder” adquiridos 

pelo grupo-alvo, o objetivo último de um trabalho orientado pelos princípios da 

pesquisa-ação. Considera-se que o empoderamento é maior conforme mais obje-

tivos sociais são atingidos. Desta forma, na situação ideal, o empoderamento má-

ximo é obtido quando todos os objetivos são atingidos em sua totalidade. 

No entanto, deve ser frisado que o empoderamento efetivo depende da 

acurácia da caracterização do problema social, que, neste caso, foi materializado 

na lista de parâmetros do APÊNDICE A. 

Apesar desta caracterização estar sujeita a subjetividades, devido ao lon-

go período de desenvolvimento de um trabalho de doutorado, foi naturalmente aten-

dida a recomendação de Creswell (2002) de maximizar o tempo de exposição com 

os atores sociais para garantir um entendimento superior do problema estudado. 

A avaliação holística dos processos de síntese e visualização descritas 

anteriormente também contribuem para assegurar que os fatores cruciais do pro-

blema foram contemplados – ou, ao menos, identificados – pela ferramenta. 

O empoderamento pode ser avaliado principalmente por critérios obje-

tivos de disponibilidade, acessibilidade e portabilidade, que constam no grupo 1.0 

dos critérios e foram abordados na avaliação de implementação, além do grupo 

5.0, de critérios didáticos. Uma nota maior no grupo 1.0 indica um acesso mais 

amplo e menos restrito ao público em geral. No caso do grupo 5.0, são evidencia-

das melhorias no acesso a funcionalidades essenciais para a melhoria do ensino 

e da difusão por parte de instrutores e pesquisadores. No entanto, seguindo a 

justificativa deste projeto, entende-se que qualquer facilitação obtida nos proces-

sos de síntese, conquistas de visualização e as consequentes melhorias de com-

preensão propiciadas pela ferramenta também aumentam o poder dos atores 

sociais e viabilizam maior acesso ao conhecimento. Dessa forma, o atendimento 

aos itens dos grupos 1.0 e 5.0 definirá em maior grau a avaliação deste quesito, 

mas os outros grupos também serão considerados. A pontuação resultante será 

comparada a dos três melhores softwares nos grupos 1.0 e 5.0. 

A metodologia de pesquisa-ação unida ao Scrum foi extremamente rica 

e possibilitou incorporar, de maneira eficiente e incremental, junto aos atores so-
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ciais do projeto, funcionalidades de alto valor em ambientes didáticos. Considera-

se que a diversidade de perfis dos atores sociais e o tempo de exposição e expe-

rimentação foram suficientes para identificar os principais desafios no ensino do 

tema e desenvolver ferramentas para abordá-los. 

No estado atual, a ferramenta pode ser acessada pela internet nos 

principais sistemas operacionais e sem nenhum custo de software, bastando ter 

acesso a um dos diversos navegadores modernos disponíveis gratuitamente. 

Qualquer indivíduo pode utilizar o código-fonte para alterar e estender as funcio-

nalidades. A maioria das funções do aplicativo não exige computadores potentes, 

embora, para funções mais pesadas, seja apenas necessário maior tempo de 

processamento. A quantidade de dados exigida é pequena, o que torna viável sua 

utilização mesmo em redes móveis de dados. O aplicativo também funciona em 

alguns aparelhos móveis mais recentes, mas sem garantia de estabilidade em 

todas as situações de uso previstas. Todas essas características resultaram da 

arquitetura proposta. 

As experiências com estudantes em sala de aula e com outros pesqui-

sadores trouxeram feedback valioso para o aprimoramento do CrystalWalk e tam-

bém demonstraram seu potencial no ensino de estruturas cristalinas. Ficou claro 

que sua abordagem privilegia a didática e facilita o acesso a esse conhecimento, 

se comparado com outros softwares. A abordagem baseada no conceito “rede + 

motivo = estrutura cristalina”, aliada a um sequenciamento intencional de ativida-

des explícito no projeto de interface, além dos diversos recursos de visualização, 

possibilitam abordar os dois principais problemas didáticos identificados para o 

tema. Para guiar usuários de diferentes perfis entre tantas opções e viabilizar fácil 

acesso à ferramenta, existe a opção do modo tutorial, mecanismos de restrições 

de ações, diversos balões de informação e fontes adicionais de informação no site 

do projeto. 

A possibilidade de acesso on-line e as diversas formas de publicação 

previstas e implementadas se revelaram recursos práticos e valorosos para pro-

fessores, estudantes e pesquisadores. É possível extrair imagens diretamente em 

diversos níveis de qualidade sem a necessidade de domínio de editores de ima-

gem e posse de licenças desses softwares. Deve ser frisado que imagens gera-

das pelo CrystalWalk podem elevar sobremaneira a proposta das tradicionais 

projeções bidimensionais a um modelo de “imagem interativa”, por meio dos links 
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encurtados e QR code, permitindo acesso direto ao modelo original, provendo 

acesso a todas as funcionalidades de síntese, visualização e interação. O concei-

to principal do projeto é oferecer uma alternativa que supere os tipos de represen-

tação existentes. Portanto, não faz sentido tentar apenas gerar imagens 

melhores, pois, como discutido ao longo deste trabalho, a manipulação dos mode-

los, seja na criação ou na configuração visual, é fundamental para o aprendizado. 

Mesmo a impressão tridimensional, que ainda é um serviço de difícil acesso, já 

possui algum suporte no CrystalWalk. Experiências com modelos impressos des-

montáveis mostraram o potencial didático dos modelos físicos, o que pode impul-

sionar novamente essa abordagem. De fato, o experimento foi extremamente 

positivo e, certamente, as funcionalidades de impressão 3D serão aprimoradas. 

O recurso de anotações associativas aliado à biblioteca de estruturas e 

ao mecanismo de persistência possibilita a acumulação de experiência digital no 

ensino de estruturas cristalinas. As narrativas didáticas permitiram prototipar 

abordagens de ensino, revelando-se poderosas ferramentas em sala de aula e 

para a discussão e aprimoramento dos métodos de ensino. Entende-se que o 

mais importante não é atingir uma narrativa correta, mas produzir uma grande 

diversidade de narrativas, que, certamente, servirão a diferentes indivíduos. 

Os experimentos com tecnologias interativas modernas em ambientes 

virtuais imersivos revelaram caminhos promissores para o desenvovimento do 

CrystalWalk. Além dos aspectos lúdicos da experiência com ambientes virtuais, 

que estimulam o interesse no aprendizado, as tecnologias de visualização e inte-

ração tridimensionais podem diminuir a dificuldade no caso de indivíduos com 

baixa habilidade espacial. As tecnologias utilizadas foram consideradas as mais 

acessíveis no momento. Há ainda outras, como o Google Cardboard e suas deri-

vações, que prometem trazer a realidade virtual aos usuários de celulares a um 

custo muito baixo. 
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5 CONCLUSÕES 

A realização deste trabalho foi orientada, em grande medida, pelos 

princípios filosóficos, teóricos e metodológicos da pesquisa-ação (seções 2.2, 

2.4.1.1 e 4.2.1), que estão, por sua vez, alinhados aos princípios da teoria crítica 

e do construtivismo (seção 2.2). Essa metodologia se mostrou propícia a um tra-

balho de desenvolvimento de software, como sinalizado pela literatura revisada 

nas etapas iniciais do trabalho. Foi estabelecido um grupo denominado de “atores 

sociais”, composto por indivíduos considerados representantes do público-alvo do 

trabalho, ou, mais especificamente, de seu principal produto final, o software 

CrystalWalk. Esses indivíduos são professores, pesquisadores e estudantes de 

Ensino Superior, além do próprio time de desenvolvimento do projeto. Considera-

se que o grupo representa o público-alvo e que incorporou indivíduos com perfis 

variados, enriquecendo o projeto e os produtos gerados. Participaram ativamente 

e interagiram durante todo o projeto, tanto entre si como com os diversos produ-

tos gerados, conforme preconiza o construtivismo. A geração de todos os produ-

tos foi orientada às demandas específicas dos envolvidos no trabalho, e o 

principal critério de avaliação desses produtos foi o atendimento a essas deman-

das, seguindo a teoria crítica. 

Foi adotada uma abordagem multilateral tanto no levantamento de da-

dos (seção 2.3.5) como na avaliação de resultados (seção 2.4.3; seção 4.5), con-

forme recomendado pela literatura para trabalhos de pesquisa-ação. Dados sobre 

o estado da arte dos softwares cristalográficos foram coletados por meio de um 

levantamento sistemático (seção 3.4), avaliando funcionalidades, identificando as 

características positivas em contexto didático e as lacunas neles existentes, fato-

res que contribuíram para o ineditismo e valor do trabalho. Também foram identi-

ficados, no campo da computação gráfica, por meio de levantamento bibliográfico, 

características e aspectos desejáveis à síntese, visualização e manipulação de 

estruturas cristalinas em ambientes tridimensionais (seção 3.3). Os resultados 

foram avaliados ciclicamente por meio de testes de implementação (seção 4.5.1), 

comparação com imagens de livros didáticos e softwares cristalográficos (seção 
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4.5.2), testes da interface e das ferramentas de síntese, visualização e interação 

(seção 4.5.3; seção 4.5.4), além de uma avaliação final que integrou os resulta-

dos, verificando o empoderamento dos atores sociais (seção 4.5.7). Considera-se 

que a abordagem multilateral foi essencial à execução deste trabalho, devido à 

complexidade das variáveis inerentes a contextos sociais e também à riqueza ím-

par de ideias e possíveis soluções que tal abordagem proporciona. No entanto, foi 

necessário significativo esforço para integrar informações de diversas fontes e 

naturezas e gerenciar as expectativas das partes envolvidas no projeto. 

A pesquisa-ação foi realizada com interações cíclicas em duas fases 

principais. Na primeira fase, foram especificados métodos de síntese, visualização 

e interação com estruturas cristalinas considerados mais adequados ao problema 

(seção 4.3.1). Na segunda fase, foi desenvolvido um software cristalográfico, o 

CrystalWalk, que possibilitou o aperfeiçoamento dos modelos e representações 

adotados em softwares cristalográficos existentes, bem como dos respectivos mé-

todos computacionais necessários para sua implementação (seção 4.3.2). 

A diminuição da dificuldade de criação de estruturas cristalinas foi 

abordada com o conceito “rede + motivo = estrutura cristalina”, implementado e 

avaliado de acordo com pressupostos construtivistas. O conjunto de análises 

apontou que, para os atores sociais do projeto e para estruturas utilizadas 

normalmente no contexto didático, o método proposto facilitou sobremaneira a 

criação de estruturas cristalinas, em comparação ao método baseado em gru-

pos espaciais. 

As principais dificuldades de entendimento de estruturas cristalinas fo-

ram agrupadas em dois problemas didáticos (seção 4.5.3.2), e foram propostas 

duas estratégias para abordá-los. 

A primeira estratégia (seção 4.5.3.2.1) baseia-se no princípio da expe-

rimentação ativa preconizado pelo construtivismo, oferecendo diversos recursos 

de visualização e interação para permitir ao usuário uma experiência diversa e 

rica com as estruturas criadas. O usuário é instruído com balões descritivos ou 

com o modo tutorial, e sua liberdade de acesso às ferramentas é restrita ou libe-

rada conforme o perfil do usuário. Os resultados indicaram que a estratégia se 

mostrou eficaz para atender à diversidade de perfis dos atores sociais, relativo 

tanto a dificuldades de aprendizado do software como de entendimento de estru-

turas cristalinas. 
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A segunda estratégia (seção 4.5.3.2.2) foi denominada “narrativa didá-

tica” e consistiu em uma forma de permitir agregar às funcionalidades do 

CrystalWalk o conhecimento dos especialistas. Por meio desse recurso, é possí-

vel criar uma multiplicidade de sequências didáticas, cada uma agrupando proce-

dimentos de síntese, visualização e interação em passos para guiar o estudante 

ativamente. Essa estratégia se mostrou promissora para aprimorar os métodos de 

ensino, pois diversos instrutores ou mesmo estudantes podem criar narrativas 

diferentes, que podem funcionar melhor para certos indivíduos ou, em grupo, au-

xiliar o aprendizado geral. Assim, considera-se que, para os atores sociais do pro-

jeto, a dificuldade de visualização de estruturas cristalográficas foi diminuída se 

comparada a softwares e materiais didáticos existentes. 

Foram incorporadas com sucesso funcionalidades didáticas que se 

provaram eficazes para garantir pleno acessibilidade aos recursos do CrystalWalk 

e aumentar seu alcance. Assim, acredita-se que o projeto contribuiu para a demo-

cratização do conhecimento da área de estruturas cristalinas. Além disso, acredi-

ta-se que atingiu o principal objetivo de uma pesquisa-ação, segundo a teoria 

crítica, que é o empoderamento efetivo dos atores sociais envolvidos no projeto, o 

que, por extensão, denota o empoderamento dos amplos grupos sociais repre-

sentados por esses indivíduos. Considera-se que tal correspondência é admissí-

vel devido à representatividade do grupo de atores sociais e ao longo tempo de 

exposição e participação ativa por parte destes antes e durante o desenvolvimen-

to do software, como recomendado pela literatura. 
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APÊNDICE A – Lista de softwares cristalográficos analisados 

Lista simplificada 

SPEC16 Especificação final da aplicação (ver seção 4.3.1) 

CWGL16 CrystalWalk (versão do semestre 10 da pesquisa) 

 

ATOM11 Atoms 

BALL08 Balls & Sticks 

CARI04 CaRIne 

CHEM15 ChemCraft 

CMAK15 CrystalMaker 

CRYS07 CrystalOgraph 

DIAM15 Diamond 

DRAW11 DRAWxtl 

GRET00 Gretep 

JAMM02 JaMM 

JMOL15 Jmol 

LATT04 Java Lattice Tool 

MERC15 Mercury 

ORTE14 ORTEP 

OSCA15 Oscail 

PLAT13 PLATON 

POWD00 Powder Cell 

PYMO18 PyMOL 

QUTE07 QuteMol 

RASM09 RasMol 

SCHA14 SCHAKAL 

SHEL15 ShelXle 

STRU05 STRUVIR 

VEST14 VESTA 

XCRY14 XCrySDen 

XTAL03 XtalDraw 
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APÊNDICE B – Detalhamento dos critérios e parâmetros dos questionários 
de análise dos softwares cristalográficos 

Este apêndice apresenta o detalhamento dos parâmetros que com-

põem o questionário de análise dos softwares cristalográficos selecionados para o 

procedimento de levantamento sistemático descrito na seção 2.4.1.3. Cada parâ-

metro é descrito conforme a seguinte estrutura: 

 Descrição do critério: Explica o que se pretende avaliar e descreve 

termos e conceitos relevantes. 

 Parâmetros utilizados: Listagem e descrição de cada alternativa e 

qual a lógica de avaliação. 

 

(1) Parâmetros do questionário tecnológico 

 

(1.1) Nível de atividade 

Descrição do critério: 

Descreve o nível da atividade do software com base na frequência de 

atualizações de software disponibilizadas. Um alto nível de atividade indica 

grande tendência de continuidade e de aprimoramento. Projetos altamente cola-

borativos indicam envolvimento de uma comunidade específica, além de maturi-

dade e robustez. 

 

Parâmetros utilizados (do pior para o melhor): 

 (1.1.1) Frequência de atualização: Inativo, Ativo, Dinâmico. 

o Inativo: Não disponibilizaram nenhuma atualização nos últimos 

4 anos (em relação ao momento da realização da análise). 

o Ativo: Disponibilizaram ao menos uma atualização nos últimos 

4 anos (ou seja, versões disponibilizadas a no máximo 4 anos 

do momento da realização da análise). 

o Dinâmico: Disponibilizaram ao menos uma atualização nos úl-

timos 2 meses ao longo dos últimos 6 meses (ou seja, 3 ver-

sões disponibilizadas entre os três últimos bimestres em 

relação ao momento da realização da análise). 
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(1.2) Portabilidade da aplicação 

Descrição do critério: 

Avalia o nível da portabilidade de aplicação do software com base em 

critérios de compilação, interpretação, execução e compatibilidade em diferentes 

sistemas operacionais e plataformas. 

 Linguagens compiladas: a exemplo de C e C++, os programas pro-

duzidos rodam nativamente apenas em um sistema operacional e 

plataforma computacional especificos. É necessário, desta forma, 

que os desenvolvedores criem versões para cada sistema operaci-

onal e plataforma. Apesar de possuírem portabilidade bastante res-

trita, tendem a apresentar melhor acesso a recursos do sistema e 

desempenho de execução da aplicação. 

 Linguagens interpretadas: a exemplo das plataformas Java, Python 

e Tcl, os programas produzidos rodam em uma máquina virtual, que 

funciona em diversas plataformas e sistemas operacionais. Neste 

caso, é a máquina virtual que é desenvolvida para cada plataforma, 

facilitando o desenvolvimento de código e o uso da aplicação. Ape-

sar de possuírem alta portabilidade, ainda requerem a instalação 

prévia de interpretadores e tendem a comprometer o acesso a re-

cursos do sistema e o desempenho de execução da aplicação. Uma 

discussão mais aprofundada sobre Java3D em particular é apresen-

tada na seção 4.2.1.1. 

 Linguagens interpretadas que não requerem instalação: nesse ca-

so, o interpretador já está incorporado em um programa existente e 

amplamente disponível na maioria das plataformas. A maioria dos 

navegadores modernos suporta a linguagem WebGL, capaz de pro-

cessamento de áudio, vídeo, renderização de gráficos e de conteú-

do visual. Apesar de sua alta portabilidade, ainda é considerada 

uma tecnologia em processo de amadurecimento. Uma discussão 

mais aprofundada sobre esta tecnologia em particular é apresenta-

da na seção 3.5.3.3.1.2. 
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Parâmetros utilizados (do pior para o melhor): 

 (1.2.1) Portabilidade de aplicação: Baixa, Média, Alta. 

o Baixa: aplicações compatíveis com um único sistema operaci-

onal ou plataforma. 

o Média: aplicações compatíveis com mais de uma plataforma 

ou dispositivo, que requerem a instalação de binários para sua 

interpretação ou execução. 

o Alta: aplicações compatíveis com mais de uma plataforma e 

mais de um dispositivo, não requerendo a instalação de biná-

rios para sua interpretação ou execução. 

 (1.2.2) Plataforma de desenvolvimento: Compilado (C, C++, Fortran, 

Pascal, Delphi), Interpretado (Java, Python, WebGL). 

 (1.2.3) Sistemas operacionais compatíveis: Windows, Linux, Mac, 

Independente. 

 (1.2.4) Requer instalação: Sim, Não. 

 (1.2.5) Multiplataforma: Sim (especificar entre: Desktop, Móveis), Não. 

o Desktop, neste contexto, é um termo que designa programas 

voltados para computadores pessoais tradicionais e sistemas 

operacionais especificos. Já os móveis são produzidos especi-

ficamente para uma classe de dispositivos (celulares e tablets 

de marcas específicas). 

 

(1.3) Uso, distribuição e modificação 

Descrição do critério: 

Descreve qual a licença de uso, modificação e distribuição dos arquivos 

binários do software aplicativo e, caso disponível, do código-fonte do software. 

 

Parâmetros utilizados (do pior para o melhor): 

 (1.3.1) Licença de uso, distribuição e modificação: Comercial, De-

mo, Shareware, Freeware, Livre, Outros (especificar). 

o Softwares licenciados ou comerciais: Designam todos os pro-

dutos para os quais sejam comercializadas licenças. Geral-

mente desenvolvidos por uma empresa com o objetivo de 
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lucrar com a venda de sua licença e seus termos de uso, nor-

malmente incluem condições restritivas sob as quais o produto 

pode ser copiado, como o uso de uma única cópia e o uso gra-

tuito por instituições educacionais. 

o Software livre: Designa um tipo de licença que permite a qual-

quer um copiar, usar e distribuir com ou sem modificações, 

gratuitamente ou por um preço. Exemplos de licença de sof-

tware livre são GNU, GNU2, MIT e BSD. 

o Demo: Esta designação não possui uma definição comumente 

aceita, apesar de frequentemente ser utilizada para caracteri-

zação de uma versão simplificada ou de "demonstração" de 

um produto maior com mais capacidades e recursos, lançado 

com a intenção de promover e dar a oportunidade de avalia-

ção a possíveis futuros clientes. Geralmente, designa um tipo 

de licença que permite o livre uso e redistribuição, apesar de 

modificações serem restritas e seu código-fonte não ser dis-

ponibilizado. 

o Shareware: Designa um tipo de licença que permite a livre re-

distribuição, lançado com a intenção de promover e dar a 

oportunidade de avaliação do produto a possíveis futuros cli-

entes, mas que, após certo período de tempo, exige a compra 

de uma licença para que seja possível continuar sua utilização. 

Modificações são restritas e seu código-fonte geralmente não 

é disponibilizado. 

o Freeware: Esta designação não possui uma definição comu-

mente aceita, apesar de frequentemente ser utilizada para ca-

racterização de licenças que permitam a livre redistribuição, 

ainda que modificações sejam restritas e seu código-fonte não 

seja disponibilizado. 

 (1.3.2) Modelo de desenvolvimento colaborativo: Sim, Não. 

o Modelo de desenvolvimento colaborativo: Em um cenário de 

software livre ou aberto, indica se o software utiliza algum mo-

delo de desenvolvimento de software colaborativo ou não. Em 

um modelo de desenvolvimento de software livre colaborativo, 
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dá-se aos usuários a liberdade de acesso ao código-fonte, sen-

do possível estudá-lo, modificá-lo e desenvolvê-lo, mas também 

permite a um grupo de voluntários colaborar com o aprimora-

mento do projeto de forma contínua e mais consistente. O 

acesso ao código-fonte e aos demais artefatos relacionados é 

disponibilizado, geralmente, por meio de ferramentas e plata-

formas de colaboração específicas, como o Git (Git Project, 

[s.d.]) e o Subversion (Apache Software Foundation, [2015]). 

 

(1.4) Suporte a tecnologias de interface 

Descrição do critério: 

Descreve quais tecnologias de interface são compatíveis e suportadas 

pelo software, bem como suas respectivas opções de interação com os modelos. 

Uma discussão mais aprofundada sobre estas tecnologias e seu emprego em sis-

temas educacionais é apresentada na seção 4.3.3.4. 

 

Parâmetros utilizados (do pior para o melhor): 

 (1.4.1) Dispositivos base (HID): Teclado, Mouse, Rastreadores, Ou-

tros (especificar). 

 (1.4.2) Dispositivos avançados de interação: HMD, Monitor 3D, Ou-

tros (especificar). 

 

(2) Parâmetros do questionário de síntese de estruturas cristalinas 

 

(2.1) Método de síntese 

Descrição do critério: 

Descreve, quando suportado, qual método e processo de síntese de 

estruturas cristalinas é utilizado pelo software, bem como eventuais limitações ou 

restrições, buscando avaliar a acessibilidade às funções de síntese do software. 
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Parâmetros utilizados (do pior para o melhor): 

 (2.1) Método de síntese: Posições de Wyckoff, Rede + motivo. 

o Posições de Wyckoff: métodos de síntese fundamentados em 

grupos de simetria pontuais e espaciais geralmente possuem 

sua compreensão restrita cristalógrafos e pesquisadores da 

área, por serem extremamente específicos. 

o Rede + motivo: Métodos de síntese fundamentados na combi-

nação de motivos e simetria de rede translacional são mais in-

tuitivos e didáticos, facilitando sua compreensão por 

estudantes e sua utilização em sala de aula como ferramenta 

de ensino. 

 

(2.2) Processo de síntese interativo 

Descrição do critério: 

Descreve, quando suportado, se o software possibilita a síntese atra-

vés da direta manipulação de elementos gráficos e representações visuais. 

 

Parâmetros utilizados (do pior para o melhor): 

 (2.2) Processo de síntese interativo: Sim, Não. 

 

(2.3) Restrições ou limitações à síntese 

Descrição do critério: 

Descreve, quando aplicável, se o software possui alguma limitação ou 

restrição específica, determinando se é capaz de representar qualquer estrutura 

cristalina a partir de dados ou parâmetros de entrada. 

 

Parâmetros utilizados (do pior para o melhor): 

 (2.3) Restrições ou limitações à síntese: Sim, Não, 

 

(2.4) Seleção e edição interativas de átomos 

Descrição do critério: 

Descreve, quando suportado, se o software possibilita a seleção e edi-

ção de átomos por meio da manipulação direta de elementos gráficos e represen-

tações visuais. 
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Parâmetros utilizados (do pior para o melhor): 

 (2.4) Seleção e edição interativas de átomos: Sim, Não. 

 

(3) Parâmetros do questionário de visualização 

 

(3.1) Representação 

Descrição do critério: 

Avalia a diversidade de opções de representação visual das estruturas 

cristalinas e o suporte a artifícios visuais clássicos em ciência dos materiais. 

 

Parâmetros utilizados (quanto mais opções, melhor): 

 (3.1.1) Modelo de representação atômico molecular: Esferas rígi-

das, Bolas e palitos, Espaço de preenchimento, Esquelético, Polie-

dro, Outros (especificar). 

o Modelos de representação atômico moleculares são representa-

ções geométricas ou topológicas capazes de ilustrar átomos e/ou 

moléculas com o objetivo de possibilitar a visualização e com-

preensão de uma aplicação específica, tais como disposição es-

pacial dos diferentes elementos químicos, além de suas ligações 

químicas. As opções de modelos são apresentadas a seguir: 

 Esferas rígidas: Modelos nos quais os átomos são repre-

sentados por esferas rígidas indivisíveis e impenetráveis. 

Elementos químicos diferentes são representados por es-

feras que possuem raios proporcionais ao íon represen-

tado. Apesar de existir uma grande variedade de modelos 

e aplicações, informações sobre aspectos como ligações, 

direcionalidade e propriedades nucleares, neurônicas e 

eletromagnéticas tendem a ser bastante simplificados ou 

não representados. Livros específicos de ciência dos ma-

teriais tendem a utilizar um modelo particular de esferas 

rígidas que, além de representar os pontos de tangência 

entre os átomos – utilizados para cálculo de parâmetros 

específicos de célula unitária, representam também a in-

terseção entre a célula unitária e os átomos parciais nela 
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contidos, bem como a representação do vazio da célula 

unitária. 

 Bolas e palitos: Modelos nos quais os átomos são repre-

sentados por esferas que possuem raio e distância pro-

porcionais ao seu número atômico, e as ligações 

químicas e respectivas direções são representadas por 

palitos. Apesar de existir uma grande variedade de mode-

los e aplicações, informações como ligações e direciona-

lidade, propriedades nucleares, neutrônicas e 

eletromagnéticas tendem a ser bastante simplificados ou 

não representados. 

 Espaço de preenchimento: Modelos nos quais os átomos 

são representados por esferas que possuem raio e dis-

tância proporcionais ao seu número atômico, bem como 

superfícies de distribuição eletrônica capazes de repre-

sentar diferentes tipos de ligações e interações químicas. 

Existe uma grande variedade de modelos para aplica-

ções bastante específicas, como representação de prote-

ínas, carboidratos, moléculas inorgânicas etc. 

 Esqueléticos: Modelos nos quais as ligações químicas 

são representadas por hastes, cujas intersecções repre-

sentam os átomos. 

 Poliedro: Modelos nos quais as esferas de atuação dos 

átomos eletronegativos são representadas por meio de 

poliedros. 

 

 (3.1.2) Modelo de representação da célula unitária: Células unitárias 

inteiras, Células parciais, Interstícios. 

o Indica se o software é capaz de produzir representações alternati-

vas das células unitárias, tais como as exploradas pelos livros didá-

ticos para facilitar a compreensão do arranjo geométrico dos 

átomos, em especial, a detecção do ponto de tangência entre eles. 
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 (3.1.3) Planos de Miller: Sim, Não. 

o Indica se o software é capaz de representar planos a partir da 

entrada dos respectivos índices (hkl) de Miller. 

 

 (3.1.4) Direções de Miller: Sim, Não. 

o Indica se o software é capaz de representar direções a partir 

da entrada dos respectivos índices [uvw] de Miller. 

 

 (3.1.5) Artifícios de suporte 

o Indica quais recursos adicionais de apoio à visualização de es-

truturas cristalinas o software oferece. 

o Subcritérios e parâmetros utilizados: 

 (3.1.5.1) Células múltiplas: Sim, Não. 

o Indica se o software é capaz de representar super-

células de N estruturas cristalinas a partir da entra-

da de índices espaciais (xyz). 

 (3.1.5.2) Cortes: Sim, Não. 

o Indica se o software é capaz de representar um ou 

mais cortes perpendiculares a um plano (hkl) a par-

tir da entrada dos respectivos índices de Miller. 

 (3.1.5.3) Vetores do eixo da rede: Não, Cartesianos (xyz), 

Ortogonais (abc). 

o Indica se o software é capaz de representar os veto-

res ortogonais (xyz) e cristalográficos (abc) da rede 

de Bravais. 

 (3.1.5.4) Recursos auxiliares de rede: Não, Faces, Bor-

das, Outros (especificar). 

o Indica se o software é capaz de representar faces e 

bordas da rede de Bravais. 

 
(3.2) Visualização 

Descrição do critério: 

Avalia a diversidade de meios de representação visuais, considerando 

possibilidades e limitações da computação gráfica. 
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Parâmetros utilizados (quanto mais opções, melhor): 

 (3.2.1) Recursos de percepção visual: Formas e perspectiva, Cor, 

Opacidade e intensidade luminosa, Nuvem de profundidade (e som 

espacial). 

o Indica quais estímulos ambientais visuais o software é capaz 

de representar. 

 (3.2.2) Tipo de projeção: Perspectiva cônica, Perspectiva axonomé-

trica. 

o Descreve quais tipos de projeção técnica são utilizados pelo 

software. 

 Perspectiva cônica: é utilizada quando se quer dar um 

aspecto mais familiar a objetos em uma cena, análogo ao 

experimentado por um observador humano. 

 Perspectiva axonométrica: quando são assumidas simpli-

ficações que facilitam a manutenção das relações dimen-

sionais entre os objetos de uma cena, mas que produzem 

projeções distorcidas quando comparadas com a pers-

pectiva cônica. 

 (3.2.3) Suporte estereográfico: Filtro (Anaglifo e/ou Polarizado), Es-

tereograma, Outros (especificar). 

o Indica se o software é capaz de produzir imagens renderiza-

das em 3D estereográficas. 

o Estereoscopia é qualquer técnica capaz de criar a ilusão de 

profundidade por meio da geração e combinação de projeções 

bidimensionais independentes para cada olho, mimetizando a 

visão humana. Em computação gráfica, este efeito é obtido 

renderizando-se a mesma cena através de duas câmeras, se-

paradas da distância média que um olho humano tem para o 

outro, a distância de paralaxe (aproximadamente 7 cm). A dife-

rença principal entre as técnicas está no modo com que as 

projeções são orientadas para cada olho. As técnicas mais 

comuns são por Filtro (Anaglifo e Polarizado), Estereograma e 

para dispositivos específicos, como o Oculus Rift. 
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 (3.2.4) Modos de renderização: Realístico, Ilustração, Sólido. 

o Indica quais os modos de renderização suportados pelo sof-

tware. Modos de renderização determinam a aparência das 

superfícies do modelo 3D. 

o Realístico: Objetiva a máxima qualidade na representação grá-

fica da luz, geometria e texturas. 

o Ilustração: Cria representações gráficas simplificadas, úteis em 

representações técnicas ou mídias que possuam restrições 

quanto ao número de cores e/ou resolução, tais como livros, 

impressos e jornais. 

o Renderização de sólidos: termo utilizado para caracterizar téc-

nicas e algoritmos que utilizam projeções gráficas para criar a 

falsa impressão de tridimensionalidade. Apesar de mais rápi-

dos, estes métodos não utilizam modelos 3D nem técnicas de 

renderização 3D (Z-Buffering), o que geralmente limita a re-

presentação da luz e da geometria espacial de diferentes 

perspectivas, comprometendo a representação gráfica da ce-

na. 

 

(4) Parâmetros do questionário de navegação e interatividade 

 

(4.1) Interface 

Descrição do critério: 

Indica a implementação de interface de usuário e de interações básicas 

do software, buscando avaliar a facilidade de uso do sistema. 

 

Parâmetros utilizados (do pior para o melhor): 

 (4.1) Interface de usuário: Amigável (GUI – ordenada), Não amigá-

vel (CLI – não ordenada). 

o Amigável: Interface que contém mecanismos como menus e 

janelas e permite o controle por teclado, mouse e todos os ou-

tros canais de interação homem-máquina que possibilitem ao 

usuário manipular e produzir as respostas de suas ações. Seu 

objetivo é tornar fácil, eficiente e prazerosa a utilização do 
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computador, o que, geralmente, significa fazer com que o apli-

cativo produza os resultados desejados com a menor quanti-

dade de interações e informações possíveis. 

o Interface linha de comando (command line interface – CLI): In-

terface homem-máquina que utiliza linhas de texto digitado pelo 

usuário para introduzir comandos e informação no computador. 

CLIs geralmente exibem suas saídas por meios de um terminal 

de texto, apesar de também serem capazes de produzir gráfi-

cos. Seu uso foi o precursor das interfaces de usuário contem-

porâneas, e ainda são bastante difundidas entre programadores, 

administradores de sistema e técnicos avançados. 

o Interface gráfica do usuário (graphical user interface – GUI): 

Interface homem-máquina em que dispositivos de entrada co-

mo mouse e teclado possibilitam outros tipos de interação 

além da digitação de texto. Em oposição às CLIs, as GUIs 

possibilitam a ação por meio da direta manipulação de ele-

mentos gráficos como janelas, ícones, menus e apontador 

(windows, icons, menus, pointer – WIMP). Seu uso é intuitivo e 

está intimamente ligado à popularização do uso do computa-

dor nas últimas décadas. 

 

(4.2) Interação base 

Descrição do critério: 

Avalia a diversidade de meios e mecanismos de interação tradicionais. 

 

Parâmetros utilizados (quanto mais, melhor): 

 (4.2) Interação base: Rotação, Magnificação (zoom), Translação. 

o Interação: Possibilidade fornecida ao usuário de investigar e ma-

nipular os objetos do mundo virtual por meio dos sentidos. Utiliza-

se do conhecimento intuitivo do usuário sobre o mundo físico pa-

ra transpô-lo para dentro do mundo virtual por meio de interfaces 

(hardware). Rotação, translação e aproximação são alguns dos 

movimentos naturais tridimensionais do corpo que, através de 

dispositivos como teclado, mouse, HMDs, rastreadores de movi-
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mento ou até mesmo esteiras de navegação, tornam possível a 

exploração do ambiente e a manipulação natural dos objetos. 

 

(4.3) Interação avançada 

Descrição do critério: 

Avalia a presença de meios e mecanismos de interação inteligentes ou 

assistidos. 

 

Parâmetros utilizados (quanto mais, melhor): 

 (4.3.1) Rotações automáticas: Sim, Não. 

o Indica se o software suporta o recurso de rotação automática 

em torno de algum eixo ou objeto relevante. 

 (4.3.2) Animações guiadas: Sim, Não. 

o Indica se existem meios de interação especificamente projeta-

dos para os modelos. 

 (4.3.3) Transição de escala: Sim, Não. 

o Indica se existem mecanismos para suavização de transição 

entre escalas espaciais. 

 (4.3.4) Gerenciamento dinâmico de oclusões: Sim (especificar), Não. 

o Indica se existem mecanismos para detecção visual de objetos 

relevantes, mesmo quando oclusos por outros objetos, ou para 

resolver conflitos causados por oclusão. 

 (4.3.5) Perspectiva/pontos de vista preconfigurados: Sim (especifi-

car), Não. 

o Indica se existem opções para visualização otimizada do mo-

delo como um todo ou partes dele. 

 

(5) Parâmetros do questionário didático 

 

(5.1) Conhecimentos requeridos do usuário 

Descrição do critério: 

Avalia qual o tipo de conhecimento prévio necessário pelo software pa-

ra criação e interpretação de estruturas cristalinas. 
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Parâmetros utilizados (do pior para o melhor): 

 (5.1) Conhecimentos requeridos do usuário: Cristalografia (grupos 

espaciais), Ciência dos materiais. 

o Cristalografia (grupos espaciais): Pressupõe-se que o usuário 

conheça as posições de Wyckoff da estrutura cristalina em 

questão, ou que possua conhecimentos avançados em crista-

lografia para criação de estruturas experimentais. 

o Ciência dos materiais: Pressupõe-se que o usuário possua co-

nhecimentos básicos das disciplinas de ciência dos materiais e 

de geometria analitica. 

 

(5.2) Suporte a publicações 

Descrição do critério: 

Avalia o suporte à publicação dos modelos produzidos em diferentes ti-

pos mídias, tanto estáticas como interativas. 

 

Parâmetros utilizados (quanto mais parâmetros suportados, melhor): 

 (5.2.1) Suporte à visualização/portabilidade externa: Não, Aplicativo 

Completo, Modelo 3D, Outros (especificar). 

o Indica o nível de portabilidade do software. Tecnologias como 

HTML ou Java possuem portabilidade de aplicação completa, 

o que torna possível a utilização de todos os recursos, inde-

pendente do sistema operacional. Modelos tridimensionais po-

dem ser exportados em formatos como o VRML, X3D ou 

QTVR, possibilitando visualização local dentro de navegado-

res, em programas como Acrobat Reader ou em qualquer pro-

grama de modelagem 3D. 

 (5.2.2) Suporte à impressão 2D: Não, Sim (Imagem bitmap, Imagem 

vetorial). 

o Indica se o software é capaz de produzir imagens bitmap ras-

terizadas ou vetoriais. 

Imagem bitmap: Uma imagem rasterizada, também cha-

mada de bitmap, é uma estrutura de dados que represen-

ta uma matriz retangular de pixels ou pontos de cor. 
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Formatos de arquivo devem considerar requisitos de di-

mensão (altura e largura em pixels), quantidade de cores 

(em bits por pixel), e nível de compressão de dados. 

Imagens de baixa definição podem ser utilizadas em 

apresentações e websites. Entretanto, para mídias im-

pressas, como painéis e revistas, é preciso gerar ima-

gens de alta resolução – aproximadamente 600 pontos 

por polegada (dots per inch – DPI). 

 Imagem vetorial: Um desenho vetorial é gerado a partir 

de vetores e funções geométricas que descrevem ele-

mentos como pontos, retas, curvas, polígonos, texto e 

outros elementos. Por armazenar apenas as definições 

geométricas dos objetos, são representações normal-

mente mais compactas que imagens rasterizadas. Pelo 

mesmo motivo, a qualidade não é alterada pelo tama-

nho, sendo, por isso, preferidas em aplicações em mí-

dias impressas. 

 (5.2.3) Suporte à impressão 3D: Sim, Não. 

o Indica se o software é capaz de converter modelos atômico mo-

leculares em modelos preparados para impressão 3D. O padrão 

de modelo mais utilizado é o STL, que utiliza facetas triangula-

res para descrever as superfícies do objeto e um vetor normal 

em cada face para distinguir o interior do exterior do objeto. 

Além do modelo, também são necessários ajustes e elementos 

auxiliares à impressão, determinados pela tecnologia utilizada. 

 (5.2.4) Plataforma de publicação na internet: Sim, Não. 

o Indica se o software é capaz de salvar dados e variáveis de 

estado, publicá-las na internet e compartilhá-las por meio de 

uma URL. 

 

(5.3) Funcionalidades didáticas 

Descrição do critério: 

Indica e avalia o suporte a funcionalidades didáticas que viabilizem ex-

por conteúdo de acordo com os objetivos do professor. Em outras palavras, re-
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cursos que permitam incorporar informações adicionais estruturadas seguindo a 

narrativa de ensino. 

 

Parâmetros utilizados (quanto mais parâmetros suportados, melhor): 

 (5.3.1) Suporte à narrativa didática (salvar preset didático integrado). 

o Descreve se o software oferece recursos de suporte à narrativa 

didática e, em caso afirmativo, quais são. Entre esses recursos, 

estão anotações de texto, desenhos espontâneos, referência a 

sites por hyperlinks, incorporação de imagens e gráficos e me-

canismos para ordenar ou sequenciar tais informações. 

 (5.3.2) Biblioteca de estruturas cristalográficas. 

o Indica se o software reúne exemplos ilustrativos de estruturas 

cristalinas comumente utilizadas no ensino de ciência dos ma-

teriais, metalurgia física e física do estado sólido. 

 (5.3.3) Construção e visualização incremental de estruturas 

o Descreve se é possível eventualmente criar estruturas de ma-

neira mais livre, manipulando os elementos diretamente, seja 

por interação ou manipulação de parâmetros puramente geo-

métricos. Esta característica é útil no contexto didático para 

expor os estudantes aos desafios teóricos envolvidos na de-

terminação das estruturas cristalinas. 

 

(5.4) Suporte e documentação 

Descrição do critério: 

Avalia e indica, quando disponíveis, quais canais de suporte, documen-

tações do projeto e do sistema são disponibilizadas pelo software. 

 

Parâmetros utilizados (quanto mais parâmetros, melhor): 

 (5.4.1) Suporte: Sim (especificar), Não. 

 (5.4.2) Documentação: Sim, Não. 

o O fornecimento de documentação e suporte pós-venda para 

softwares comerciais é obrigatório por lei em certos países. 
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APÊNDICE C – Detalhamento dos dados resultantes da avaliação 
comparativa de softwares cristalográficos 
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APÊNDICE D – Detalhamento dos problemas levantados junto aos atores 
sociais 

Este apêndice apresenta o detalhamento dos problemas levantados 

pelos atores sociais, conforme descrito na seção 4.3. Trata-se de observações, 

percepções, comentários e expectativas dos participantes da pesquisa-ação, tan-

to sobre o entendimento do critério como sobre sua avaliação. 

 

(1) Requerimentos tecnológicos 

Na visão dos atores sociais, essas características suportam o modelo 

de acesso e de desenvolvimento definido para este projeto: aberto, democrático e 

colaborativo. 

 

 (1.1) Nível de atividade: Estudantes e professores levantaram o 

problema de que muitos dos softwares cristalográficos utilizados em 

sala de aula são, em sua maioria, bastante antigos e, inclusive, es-

tão abandonados. Além da questão da tecnologia ultrapassada, a 

interface e muitas das técnicas de interação utilizadas são antiqua-

das para os padrões atuais. Observando-se os resultados da análi-

se sistemática (TAB. 1 – APÊNDICE C), é possível verificar dados 

que corroboram estas percepções. Destes dados, pode-se inferir 

que apenas 3 dos softwares (1% do total), possuem frequência de 

atualização dinâmica (subcritério 1.1.1) e que 12 softwares (46% do 

total) foram descontinuados por seus autores. Isso torna evidente, 

neste requisito, um baixo atendimento às expectativas dos atores 

sociais. 

 (1.2) Portabilidade da aplicação: Professores levantaram o proble-

ma de que o acesso a softwares cristalográficos comumente utiliza-

dos em sala de aula é, de maneira geral, bastante complicado, 

requerendo não apenas a compra de licenças, mas também a insta-

lação e configuração da aplicação específica a uma plataforma e/ou 

dispositivo. Além da restrição ao custo da licença, torna-se bastante 

difícil assumir que todos os estudantes possuam acesso ao mesmo 

tipo de dispositivo e plataforma. As mesmas complicações são váli-
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das também no acesso a materiais de suporte de pesquisadores em 

artigos científicos. Observando-se os resultados da análise sistemá-

tica (TAB. 1 – APÊNDICE C), é possível verificar dados que corro-

boram estas percepções. Destes dados, pode-se inferir que 

nenhum (0%) dos softwares possuem portabilidade de aplicação 

(critério 1.2). Isso torna evidente, neste requisito, o não atendimento 

às expectativas dos atores sociais. 

 (1.3) Uso, distribuição e modificação: Estudantes e professores le-

vantaram o problema de que softwares cristalográficos comumente 

utilizados em sala de aula possuem, de modo geral, licenças de uso 

e distribuição bastante restritivas, tradicionalmente comerciais, dis-

tribuídas apenas no formato binário sem o código-fonte e bastante 

custosas. Restringem-se, portanto, as liberdades dos usuários. Li-

berdades estas que trazem benefícios variados: para estudantes e 

professores, a possibilidade de acessar a ferramenta de suporte pa-

ra estudo e investigação e para criar ilustrações destinadas a apre-

sentações e publicações digitais ou impressas, e, por parte de 

usuários mais avançados, a possibilidade de estudarem e modifica-

rem o código-fonte da aplicação, contribuindo, assim, de modo co-

laborativo com o desenvolvimento do projeto. Observando-se os 

resultados da análise sistemática (TAB. 1 – APÊNDICE C), é possí-

vel verificar que apenas 7 softwares possuem licença de uso, distri-

buição e modelo de desenvolvimento livres (subcritério 1.3.1), 

dentre os quais exclusivamente 4 (15% do total) possuem modelo 

de desenvolvimento colaborativo (subcritério 1.3.2). Isso torna evi-

dente, neste requisito, um baixo atendimento às expectativas dos 

atores sociais. 

 (1.4) Suporte a tecnologias de interface: Existe a percepção de que 

o suporte e a qualidade de interação com tecnologias de interface 

em softwares cristalográficos são, em geral, limitados a teclado e 

mouse. A diversidade de opções de interação traz flexibilidade e 

permite o acesso a pessoas com diferentes capacidades cognitivas. 

Devido à raridade esperada, a avaliação deste item exige uma bus-

ca mais minuciosa. Observando-se os resultados da análise siste-
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mática (TAB. 1 – APÊNDICE C), é possível verificar dados que cor-

roboram estas percepções. Destes dados, pode-se inferir que ape-

nas 1 software (3% do total) provê suporte a tecnologias de 

interface para além de mouse e teclado (subcritério 1.4.1), dentre os 

quais nenhum (0%) possui suporte a dispositivos ou interfaces de 

interação avançadas (subcritério 1.4.2). Isso torna evidente, neste 

requisito, o não atendimento às expectativas dos atores sociais. 

 

(2) Requerimentos de síntese de estruturas cristalinas 

Na visão dos atores sociais, essas características facilitam o acesso ao 

conhecimento, especialmente para estudantes, professores e pesquisadores de 

áreas dependentes da ciência dos materiais, abordando o tema com a profundi-

dade adequada a graduandos na área de ciência, tecnologia, engenharia e ma-

temática (science, tecnology, engineering, and mathematics – STEM) e, até 

mesmo, a outros níveis e modalidades, como os cursos on-line massivos e aber-

tos (massive open online courses – MOOCS), cursos técnicos, Ensino Fundamen-

tal e aprendizado autodidata. 

 

 (2.1) Método de síntese: Estudantes e professores levantaram o 

problema de que softwares cristalográficos comumente utilizados 

em sala de aula não são alinhados com a didática adotada em cur-

sos de ciência dos materiais. Isso porque o processo de síntese de 

estruturas cristalinas neles encontrado adota métodos baseados em 

grupos espaciais, pouco acessíveis a não especialistas em cristalo-

grafia. Observando-se os resultados da análise sistemática (TAB. 2 

– APÊNDICE C), é possível verificar dados que corroboram estas 

percepções. Destes dados, pode-se inferir que todos os softwares 

(100%) utilizam o mesmo método de síntese baseado em grupos 

espaciais (critério 2.1). Isso torna evidente, neste requisito, o não 

atendimento às expectativas dos atores sociais. 

 (2.2) Processo de síntese interativo: Estudantes e professores le-

vantaram o problema de que o processo de síntese de estruturas 

cristalinas comumente adotado em softwares cristalográficos é, em 

geral, limitado à manipulação de parâmetros muito específicos e 
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pouco intuitivos, ligados de maneira muito rígida à teoria cristalográ-

fica, o que impede o feedback imediato das alterações e a aplicação 

didática direta das ferramentas. Observando-se os resultados da 

análise sistemática (TAB. 2 – APÊNDICE C), é possível verificar 

dados que corroboram estas percepções. Destes dados, pode-se 

inferir que nenhum dos softwares (0%) provê suporte ao processo 

de síntese interativo (critério 2.2). Isso torna evidente, neste requisi-

to, o não atendimento às expectativas dos atores sociais. 

 (2.3) Restrições ou limitações à síntese: Estudantes e professores 

levantaram o problema de que o processo de síntese de estruturas 

cristalinas adotado em alguns softwares cristalográficos possui, em 

alguns casos, limitações e/ou restrições específicas, o que impede 

a representação de qualquer estrutura a partir de dados ou parâme-

tros de entrada. Em alguns casos, por exemplo, se representam es-

truturas apenas a partir de um arquivo cristalográfico com 

parâmetros predeterminados, ou que necessitam de uma aplicação 

suplementar para seu funcionamento. Existe a expectativa que sof-

twares cristalográficos devam ser integrados para que possam ser 

utilizados em situações de aula de maneira autônoma e descompli-

cada. Observando-se os resultados da análise sistemática (TAB. 2 

– APÊNDICE C), é possível verificar dados que corroboram estas 

percepções. Destes dados, pode-se inferir que apenas 6 softwares 

(23% do total), possuem alguma restrição ou limitação no processo 

de síntese (critério 2.3). Isso torna evidente, neste requisito, o bom 

atendimento às expectativas dos atores sociais. 

 (2.4) Seleção e edição interativas de átomos: Estudantes e profes-

sores levantaram o problema de que o processo de seleção e edi-

ção de átomos de estruturas cristalinas adotados em alguns 

softwares cristalográficos não possibilita a seleção e edição de áto-

mos por meio da manipulação direta de elementos gráficos e repre-

sentações visuais, o que restringe a representação de estruturas e 

modelos, bem como a aplicação didática direta das ferramentas. 

Existe a expectativa de que softwares cristalográficos modernos se-

jam interativos e flexíveis para que possam ser utilizados em salas 
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de aula de maneira didática. Observando-se os resultados da análise 

sistemática (TAB. 2 – APÊNDICE C), é possível verificar dados que 

corroboram estas percepções. Destes dados, pode-se inferir que 

apenas 10 softwares (38% do total), provêm suporte à seleção e edi-

ção interativas de átomos (critério 2.4). Isso torna evidente, neste re-

quisito, o baixo atendimento às expectativas dos atores sociais. 

 

(3) Requerimentos de visualização 

Na visão dos atores sociais, essas características suportam a compre-

ensão visual de modelos de estruturas cristalinas, buscando a extração de conhe-

cimento desse tipo de modelo. 

 

 (3.1) Representação: Estudantes e professores levantaram o pro-

blema de que tanto o modelo de representação atômico molecular 

como a capacidade de representação de artifícios visuais típicos 

associados a estruturas cristalinas e a representação visual em ge-

ral em softwares cristalográficos não são alinhados com a didática 

adotada em cursos de ciência dos materiais. O modelo de esferas 

rígidas constitui característica fundamental na representação dos 

pontos de tangência entre os átomos – utilizados para cálculo de 

parâmetros específicos de célula unitária, na representação de in-

tersecções entre a célula unitária e seus átomos parciais contidos, 

bem como na representação do vazio da célula unitária. Constata-

se também que, apesar de algumas ferramentas proverem suporte 

à representação de planos, direções e outros artifícios de suporte, 

por serem secundárias, estas funcionalidades são, em sua maioria, 

pouco acessíveis e de difícil manejo. Observando-se os resultados 

da análise sistemática (TAB. 3 – APÊNDICE C), é possível verificar 

dados que corroboram estas percepções. Destes dados, pode-se 

inferir que nenhum dos softwares (0%) utilizam o modelo esferas rí-

gidas (critério 3.1). Isso torna evidente, neste requisito, o não aten-

dimento às expectativas dos atores sociais. 

 (3.2) Visualização: Estudantes e professores levantaram o problema 

de que softwares cristalográficos comumente utilizados em sala de 
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aula possuem recursos de visualização restritos em comparação às 

possibilidades da computação gráfica atualmente disponíveis. Espe-

ra-se que disponibilizar opções de visualização traga ganhos no 

processo de aprendizado, devido à possibilidade de personalização, 

fornecendo meios de visualização alternativos a indivíduos com per-

fis cognitivos variados. Observando-se os resultados da análise sis-

temática (TAB. 3 – APÊNDICE C) é possível verificar dados que 

corroboram estas percepções. Destes dados, pode-se inferir que, 

apesar de alguns softwares cristalográficos proverem suporte a uma 

quantidade variada de recursos de percepção visual e a técnicas de 

renderização relativamente recentes, estas funcionalidades são, 

segundo a expectativa dos atores sociais, negligenciadas quanto ao 

seu potencial no contexto didático e interativo. 

 

(4) Requerimentos de navegação e interatividade 

Na visão dos atores sociais, a visualização e a interação são aspectos 

interligados no que tange à experiência de aprendizado. Na especificação das 

características de interação, pretendeu-se que estas estivessem sintonizadas com 

as de visualização (APÊNDICE D seção 3) e que dessem suporte à compreensão 

visual de modelos de estruturas cristalinas, visando extrair conhecimento desse 

tipo de modelo e simplificar o entendimento de um tópico complexo. Além disso, 

meios avançados de interação permitem uma exploração mais rica dos modelos e 

podem atender às diferentes necessidades dos usuários do sistema. Ferramentas 

digitais com fins didáticos podem e devem oferecer bastante suporte na explora-

ção de modelos complexos, especialmente a usuários inexperientes. As tecnolo-

gias modernas também devem ser exploradas para a evolução das práticas de 

ensino. O suporte oferecido deve considerar a natureza do modelo, as dificulda-

des de visualização inerentes e que tipo informação se pretende extrair da visuali-

zação. Exemplos são animações guiadas e rotações automáticas com foco em 

objetos relevantes, transições de escala assistidas e mudanças dinâmicas de pa-

râmetros de visualização. Esperava-se que características como essas fossem 

muito raras em softwares cristalográficos. Observando-se os resultados da análi-

se sistemática (TAB. 4 – APÊNDICE C), é possível verificar dados que corrobo-

ram estas percepções. Destes dados, pode-se inferir que, apesar de a interação 
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base ser bem suportada pela maioria dos softwares analisados, 18 (69,23% do 

total), apenas 9 (34,61% do total avaliado) possuem interface amigável (critério 

4.1) e, não por coincidência, são os únicos a proverem suporte a algum recurso 

de interação avançado (critério 4.3), como rotações automáticas (subparâmetro 

4.3.1), animações guiadas (subparâmetro 4.3.2), transições de escala (subparâ-

metro 4.3.3), perspectiva/pontos de vista preconfigurados (subparâmetro 4.3.5). O 

subparâmetro 4.3.4, gerenciamento dinâmico de oclusões não é contemplado por 

nenhum dos softwares (0%). Isso torna evidente, neste requisito, o baixo atendi-

mento às expectativas dos atores sociais. 

 

(5) Requerimentos didáticos 

Na visão dos atores sociais, essas características têm como finalidade, 

no geral, adicionar preocupações didáticas negligenciadas pelos softwares crista-

lográficos existentes e dar maior suporte às atividades de docência, estudo e 

pesquisa. Isso se traduz em facilidade e flexibilidade de uso, tanto no que diz res-

peito à adequação ao tipo de usuário (professores, estudantes, pesquisadores) 

como ao aspecto utilitário (suporte a aulas, criação de imagens e modelos para 

publicações). 

 (5.1) Conhecimentos requeridos do usuário: O processo de síntese 

de estruturas cristalinas em softwares cristalográficos é, em geral, 

bastante restrito aos parâmetros de estruturas previamente conhe-

cidas e, portanto, seu uso é possível quase que exclusivamente por 

cristalógrafos e outros especialistas da área. Por esta razão, espe-

ra-se que a maioria das ferramentas adote métodos de síntese ba-

seado em grupos espaciais, requerendo conhecimentos avançados 

de cristalografia para seu entendimento e compreensão. Observan-

do-se os resultados da análise sistemática (TAB. 5 – APÊNDICE C), 

é possível verificar dados que corroboram estas percepções. Des-

tes dados, pode-se inferir que todos os softwares (100%) adotam 

métodos de síntese baseado em grupos espaciais, corroborando a 

percepção de que são necessários conhecimentos avançados de 

cristalografia para seu entendimento e compreensão. 

 (5.2) Suporte a publicações: Essas propriedades possibilitam um 

uso mais amplo e flexível da ferramenta, mesmo para desenvolvi-
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mento de aulas em contextos didáticos tradicionais. Existe a per-

cepção de que o suporte à publicação em softwares cristalográficos 

é, em geral, limitado a formatos de saída para visualização em tela, 

devido à baixa resolução. Por esta razão, espera-se que muitas fer-

ramentas ofereçam saída apenas em formato de imagem, algumas 

poucas capturem vídeos da interface e gerem modelos 3D e que 

quase nenhuma gere visualizações portáteis interativas para incor-

poração direta em documentos e websites. Com o advento da im-

pressão 3D, é conveniente a produção de modelos que já 

incorporem modificações para impressão, mas espera-se que tal 

característica seja encontrada em poucos softwares, ou em nenhum 

deles. Finalmente, a possibilidade de recuperação de modelos dire-

tamente por meio de uma URL pública na internet é fundamental 

para o incentivo à educação à distância e ao estudo independente, 

viabilizando o acesso e o compartilhamento descomplicados a mo-

delos produzidos pelo professor e estudantes, além da realização 

de atividades educacionais em outros locais e horários. Observan-

do-se os resultados da análise sistemática (TAB. 5 – APÊNDICE C), 

é possível verificar dados que corroboram estas percepções. Des-

tes dados, pode-se inferir que, apesar do recurso de impressão 2D 

(subcritério 5.2.2) por meio da exportação de imagens bitmap ser 

suportado por quase todos os softwares cristalográficos (96% do to-

tal), apenas 3 (11% do total), proveem suporte à visualização ou 

portabilidade externa (subcritério 5.2.1) e 2 (7% do total) proveem 

suporte à visualização ou portabilidade externa (subcritério 5.2.1) e 

nenhum (0%) fornece uma plataforma de publicação online na in-

ternet (subcritério 5.2.4). Isso torna evidente, nestes requisitos, o 

baixo atendimento às expectativas dos atores sociais. 

 (5.3) Funcionalidades didáticas: Trata-se de um critério especial, 

considerando o contexto deste trabalho: a criação de uma nova fer-

ramenta digital com ênfase didática, e que, portanto, deve prover 

suporte à narrativa didática. Por isso, deve possibilitar a contribuição 

do professor à compreensão do tópico, complementando os mode-

los gerados com conceitos teóricos relacionados e dicas ou referên-
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cias adicionais. Tradicionalmente, isso é feito graficamente (dese-

nhos manuais, gráficos) ou textualmente (anotações), usando qua-

dro-negro e projeções. Atualmente, isso também pode ser feito por 

meio de inserção de hipertexto, links e incorporação de imagens. 

Ainda, essas ferramentas devem, idealmente, contar com bibliotecas 

de exemplos preconfigurados que incluam modelos e anotações, 

tanto para exemplificar o uso da ferramenta e demonstrar suas ca-

pacidades, como para facilitar as atividades didáticas. Finalmente, a 

abordagem construtivista de aquisição de conhecimento, que prega 

a participação ativa, pode ser viabilizada ao permitir um processo in-

terativo de seleção e edição de átomos das estruturas cristalinas, 

onde o usuário exercita sua curiosidade nos primeiros contatos com 

o tema, ao invés de regular parâmetros obscuros ou pouco intuitivos 

para os estágios iniciais do aprendizado. Os modelos produzidos li-

vremente podem ser comparados com as versões produzidas pela 

ferramenta ou pelo professor. No entanto, os softwares cristalográfi-

cos são, em geral, pouco didáticos, pois são voltados a cristalógra-

fos e especialistas. Por esta razão, espera-se que poucas 

ferramentas tenham amplo suporte a técnicas didáticas modernas. 

Observando-se os resultados da análise sistemática (TAB. 5 – 

APÊNDICE C), é possível verificar dados que corroboram estas per-

cepções. Destes dados, pode-se inferir que apenas 6 softwares 

(23% do total) proveem suporte a algum tipo de biblioteca de estrutu-

ras cristalográficas (subcritério 5.3.2) e nenhum (0%) provê suporte 

a técnicas didáticas modernas, como suporte à narrativa didática 

(subcritério 5.3.1) ou construção e visualização incremental de estru-

turas (subcritério 5.3.3). Isso torna evidente, nestes requisitos, o não 

atendimento às expectativas dos atores sociais. 

 (5.4) Suporte e documentação: Qualquer software, por mais simples 

e amigável que seja, ainda coloca eventualmente os usuários em si-

tuações desafiadoras, seja por dificuldades técnicas ou instabilida-

des, seja mesmo por dificuldades de aprendizado e na condução de 

certas operações. Espera-se que suporte técnico esteja disponível 

para qualquer software comercial e, em menor grau, a usuários de 
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versões de teste ou educacionais. Para projetos de software livre 

com comunidades amplas e ativas, espera-se, além das liberdades 

de acesso ao código-fonte, aprimoramento contínuo do software e 

alguma documentação do projeto, que é fundamental não apenas 

para a compreensão e estudo do código-fonte, mas também para o 

desenvolvimento e continuidade da comunidade voluntária de de-

senvolvedores. Observando-se os resultados da análise sistemática 

(TAB. 5 – APÊNDICE C), é possível verificar dados que corroboram 

estas percepções. Destes dados, pode-se inferir que quase todos 

os softwares cristalográficos (92% do total) proveem algum tipo de 

suporte e documentação a seus usuários. Isso torna evidente, nes-

tes requisitos, o atendimento às expectativas dos atores sociais. 
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