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Aplicação do Software Modellus para Simulação e Modelagem Computacional 

em Cursos de Engenharia 

1. RESUMO 

A simulação de fenômenos físicos com ferramentas virtuais é uma promessa 

significativa para revolucionar a formação de alunos em especial nos cursos de 

engenharia.  Uma ampla gama de simulações, representando diversas áreas de 

conteúdo, utilizando uma variedade de estratégias de implementação podem ser 

desenvolvidas. Estes sistemas prometem experiências de treinamento de base 

ampla, disponível para estudantes em vários níveis, sem a necessidade de um 

ambiente experimental real que, por vários motivos, pode ser inviável.  O trabalho 

tem como objetivo a utilização do software Modellus para o desenvolvimento de 

Laboratórios Virtuais, visando implementar soluções tecnológicas na área de 

Engenharia de forma a eliminar ou diminuir a necessidade de execução de práticas 

experimentais in loco. Em uma primeira etapa do projeto, desenvolveram-se 

aplicações em física baseando-se em planos de ensino e livros utilizados nas 

disciplinas dos cursos de engenharia da Anhanguera Educacional. 

2. INTRODUÇÃO 

Através da interação com um ambiente de simulação virtual (software Modellus) 

torna-se possível aos alunos aplicar os conceitos absorvidos em sala de aula 

apresentados na forma de equações e fórmulas, em especial, no ciclo básico do 

curso em Física (Mecânica) [1]. 

Especialmente no caso de exercícios de Física, em especial, mecânica, usualmente 

são simulados em experimentos realizados em laboratório, o que justifica 

sobremaneira a forma de ensino suportado por ferramentas computacionais. O 

ambiente simulado permite rapidamente repassar e fixar conceitos, sem depender 

de laboratórios sofisticados e caros, que demandariam muito tempo para ser 

desenvolvidos e recursos financeiros tão escassos. 

Com a disponibilidade do ambiente de simulação e as atividades propostas nessa 

primeira etapa para matemática e física (mecânica), o aluno de engenharia pode 

aplicar de forma prática as tecnologias voltadas à área estudada. Esse modelo de 

aprendizagem tem um papel importante na formação dos futuros profissionais, pois 



proporciona condições de desenvolver a capacidade de fixar diversos conceitos, 

colocando em prática, a teoria aprendida durante as disciplinas, podendo até fazer 

conexão com situações reais.  

A simulação dos exercícios propostos pretende-se criar uma condição para a 

melhoria da qualidade de ensino do curso, pois além de ser uma atividade 

motivadora, as simulações realizadas fazem com que os alunos possam aprender 

novos conceitos a partir de seus conhecimentos, de forma a interligar as diversas 

tecnologias aprendidas, proporcionando aos alunos, também a compreensão da 

integração entre as disciplinas contribuindo de forma positiva a formação generalista 

do educando, não negligenciando, porém, a formação específica necessária. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo específico do trabalho é apresentar o desenvolvimento do estudo e a 

implementação de práticas laboratoriais em Física utilizando uma ferramenta virtual 

de simulação denominada Modellus, através da implementação de soluções 

tecnológicas na área de Engenharia e áreas correlatas de forma a eliminar ou 

diminuir a necessidade de execução in loco, respeitando as diretrizes curriculares de 

cada curso. 

4. METODOLOGIA 

Para atender os objetivos, propôs-se o desenvolvimento de roteiros e exemplos com 

instruções de utilização por parte dos professores e alunos relacionados às práticas 

em disciplinas do ciclo básico dos cursos de Engenharia, em específico Física 

(Mecânica) [2]. Em um primeiro momento foram identificadas as principais disciplinas 

e tópicos para o desenvolvimento dos roteiros e práticas e em seguida, 

desenvolveram-se essas práticas com auxílio do software. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para criar um modelo, os utilizadores inserem equações e expressões matemáticas 

convencionais (funções, equações diferenciais e iterações), não sendo necessários 

nenhuma linguagem de programação ou comandos especiais. Para criar uma 

animação do modelo: escolhem-se objetos, como imagens ou vetores, e atribuem-se 

propriedades, como posição ou tamanho. A interface inclui gráficos e tabelas. 



Os roteiros e práticas de simulação a serem elaborados passam pelas disciplinas 

básicas dos currículos dos cursos de Engenharia em Física. Em função da análise 

do conteúdo programático dessas disciplinas e indicação dos professores em função 

da abrangência dos conteúdos, foram selecionados um conjunto de seis exercícios 

que foram modelados. 

6.  RESULTADOS PRELIMINARES 

Os exercícios selecionados foram implementados e simulados no software Modellus, 

sendo validados do ponto de vista operacional. Através das equações dos modelos, 

foram gerados gráficos, tabelas e uma simulação dinâmica, utilizando, muitas vezes, 

objetos lúdicos para melhor entendimento do modelo. Para apresentação dos 

resultados foram apresentadas algumas telas da simulação dos exercícios 

desenvolvidos. A figura 1 apresenta uma tela relativa ao modelo de um exercício 

desenvolvido. O modelo apresenta a simulação dinâmica da desaceleração de um 

veículo em uma estrada seca, capaz de frear com uma desaceleração constante de 

4,92 m/s² e apresenta os gráficos do deslocamento x em função do tempo t e da 

velocidade v em função de t durante a desaceleração [3]: 

 

Figura 1. Tela apresentando a simulação do modelo do Exercício de Física desenvolvido 
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