
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: PROGRAMA COMPUTACIONAL PARA AUXILIO NO APRENDIZADO DOS CONCEITOS DA
ENGENHARIA CIVIL
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ENGENHARIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): VANESSA CURTO MENCONIAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): JANUÁRIO PELLEGRINO NETO, PEDRO HENRIQUE CERENTO DE LYRAORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): LUIZ FELIPE MARCHETTI DO COUTOCOLABORADOR(ES): 



1. RESUMO 

Com o intuito de apresentar de uma forma mais clara conceitos importantes 

das disciplinas base do curso de Engenharia Civil, como a disciplina de Resistência 

dos Materiais, é proposto o desenvolvimento de um aplicativo computacional onde 

será possível a visualização da flexão composta oblíqua aplicada a uma seção 

geométrica qualquer, para uma posterior análise, compreensão e entendimento do 

problema.  

2. INTRODUÇÃO 

A engenharia se relaciona diretamente com o desenvolvimento científico e 

tecnológico, seja na sua criação como em sua utilização. Para isso é importante que 

alunos iniciem sua aprendizagem em conjunto com aplicativos computacionais, pois 

grande parte dos cálculos realizados na Engenharia Civil utilizam-se de softwares, 

muitas vezes pela inviabilidade de cálculos manuais, por economia de trabalho e 

tempo. Porém, é importante entender o resultado obtido através da tecnologia e 

avaliá-lo, para além da sua compreensão e análise, verificar se é cabível como 

solução do problema. É fundamental, portanto, o entendimento sobre as ações que 

atuam sobre o objeto de estudo.  

O aplicativo a ser implementado neste trabalho irá unir essas duas vertentes 

da engenharia, possibilitando a interação entre tecnologia, estudo e compreensão 

dos princípios fundamentais da Engenharia Civil.  

3. OBJETIVO 

O objetivo do aplicativo computacional é apresentar a teoria da flexão 

composta oblíqua ministrada na disciplina de Resistência dos Materiais, de forma a 

ajudar os alunos na compreensão das disciplinas da Engenharia Civil, com 

visualizações das ações atuantes sobre um objeto e posteriormente compreender as 

respostas fornecidas pelo programa.   

4. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do aplicativo teremos como base a linguagem Java 

(ORACLE) e o ambiente de desenvolvimento NetBeans (ORACLE), utilizando-se de 

conhecimentos teóricos ministrados nas disciplinas de Resistência dos Materiais e 

Teoria das Estruturas, como por exemplo: conhecimentos sobre figuras planas, 



como centro de gravidade, características geométricas, eixos principais de inércia, 

linha neutra, conceitos de tensão e conceitos de flexão. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Como descrito anteriormente, os conceitos básicos da engenharia serão 

importantes na implementação do aplicativo. Para os cálculos da flexão composta 

oblíqua, serão necessárias as características da geometria, cálculos dos eixos 

principais e os respectivos momentos em suas direções, para, a partir de então, 

obter os valores de tensão em cada ponto da seção geométrica em estudo. Abaixo 

se encontra a equação da tensão para cada par de coordenadas (y e z). 
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Primeiramente, o aluno irá lançar as coordenadas da figura ao mesmo tempo 

em que, do lado direito da tela, esta figura plana será desenhada e na parte inferior 

serão apresentadas suas propriedades geométricas (Fig. 1). 

 

Fig. 1: Representação das coordenadas, de forma a ser visível a geometria ao aluno. 

Após a inserção das coordenadas dos vértices da figura plana, uma rotina 

computacional é executada para o cálculo das coordenadas do centro de gravidade 

e momentos de inércia, para então, outra rotina calcular a equação acima (Eq. 1) e 

gerar um valor de tensão para cada ponto da superfície da figura.  

As tensões serão positivas onde ocorrer tração e negativas onde ocorrer 

compressão. O aplicativo desenhará os sinais positivos e negativos da tensão, 

conforme a localização na figura (Fig. 2).  

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O aplicativo implementado até o momento utiliza das coordenadas da figura 

geométrica e realiza o cálculo da área da figura e as coordenadas do centro de 

gravidade (Fig. 1).  

Para que seja possível entender a flexão composta oblíqua é necessário 

apresentar na tela quais pontos da seção geométrica possuem tensão positiva e 

quais possuem tensão negativa, ou seja, em quais pontos estará ocorrendo tração 

ou compressão como demonstrado na Fig. 2.  

 

Fig. 2: Flexão composta oblíqua e tensões positivas e negativas. 
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