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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo o 

desenvolvimento de um aplicativo na área de 

engenharia de materiais, com a funcionalidade no 

auxilio na aprendizagem e estudos na área de estruturas 

moleculares para estudo dos planos de Miller.O 

aplicativo será capaz de mostrar planos mais compactos 

das estruturas e permitir a comparação entre diferentes 

estruturas dos metais, dando liberdade para o usuário 

inserir e retirar quantas formas for sua necessidade. 

 

1. Introdução 
Os aplicativos para smartphones vêm se tornando 

cada vez mais comuns no cotidiano. O portal Brasil 

(2011) informou que em 2011 o número de celulares 

habilitados no nosso país tinha atingido o número de 

224 milhões, com o crescimento de 10% ao ano. Isso 

ressalta o desenvolvimento de aplicativos para 

smartphones tem amplo espectro de aceitação por parte 

da sociedade brasileira [1]. 

Com isso nasce à ideia do aplicativo para o auxilio 

dos alunos na aprendizagem na matéria de Engenharia 

de Materiais.  

Mesmo com a grande quantidade de usuários e de 

aplicativos no mercado, fazendo uma pesquisa nas lojas 

mais comuns não se encontra um aplicativo envolvido 

nessa área de conhecimento. Desse modo acredita-se 

que não apenas a FEI será beneficiada, mas sim toda a 

comunidade brasileira.  

 

2. Metodologia 
Primeiramente realizar uma revisão bibliográfica 

sobre aprendizagem ativa, este método é composto por 

um conjunto de práticas pedagógicas, que entende que o 

aluno não deve ser apenas o “recebedor” de 

informações, mas que busque informação de maneira 

proativa. O PBL, ou “Problem-Based Learning” é uma 

das técnicas de aprendizagem ativa, que tem como 

objetivo direcionar problemas aos alunos, com a 

finalidade dos mesmos procurar ativamente métodos 

para sua solução [2]. Como segunda etapa tem como 

proposta o aprendizado na game engine Unity 3D, o 

software apresentado é uma IDE que apresenta uma 

base para a criação de jogos com grande variedade e 

facilidade, sem a necessidade de muitos requisitos, para 

que todos consigam desenvolver, sua API e principais 

bibliotecas e estudo do código fonte e arquitetura do 

SimStructure [3].  

Com a terceira etapa do trabalho inicia-se a criação 

do aplicativo com suas funcionalidades. Nesta etapa 

pretende-se ter o algoritmo para apresentar as propostas 

do projeto, as estruturas apresentadas na figura 1, os 

planos, os valores calculados pelo coeficiente de Miller, 

bem como os mecanismos para os alunos interagirem 

com os modelos atômicos. 

 
 
Figura 1 – (a) cúbica simples (cs); (b) cúbica de 

corpo centrado (ccc) e (c) cúbica de face centrada (cfc) 

 

3. Resultados 

Tendo em vista as etapas do projeto, como etapa um 

a compreensão das estruturas cristalinas, etapa dois a 

estruturação do código e etapa três projetar o aplicativo 

com as especificações das etapas anteriores. 

O aplicativo em questão já apresenta as três 

estruturas cristalinas cúbicas inicialmente apresentadas 

(figura 2).  

Tendo interatividade com o usuário, este tem a 

possibilidade de rotacionar às estruturas em torno do 

próprio eixo para que possa estudar todas as visões, 

como o objetivo do software é auxiliar no aprendizado 

de qualquer um, o programa oferece graus de liberdade, 

como criar quantas estruturas ele necessitar e particionar 

todas desejadas, para que o usuário tenha todas as 

experiências que ele necessite para ter um total 

entendimento. 
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Figura 2 – Aplicativo em ambiente de desenvolvimento. 

 

 

4. Conclusões 
O aplicativo em questão tem como funcionalidade o 

auxilio do aprendizado na ciência das estruturas 

cristalinas, para a disciplina de engenharia de materiais. 

Como o software disponibiliza as três estruturas ao 

mesmo tempo e na quantidade necessária para o 

usuário, rotacionar em todos os eixos e particionar quais 

forem selecionadas, possibilita que ele crie diversos 

cenários de estudo onde o estudante poderá comparar as 

diversas estruturas dos materiais em diversos planos, 

desta forma podendo avaliar as propriedades do material 

dada sua estrutura atômica. 

Tendo sido desenvolvido no Centro Universitário 

FEI, como referência das experiências dos alunos da 

faculdade citada, porém que se expanda para outros 

alunos de engenharia de todo Brasil. 
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