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1. RESUMO 

O uso de recursos multimídia no ensino da engenharia de estruturas, 

especificamente no cálculo de Concreto Armado, Teoria das Estruturas e em 

Resistência dos Materiais, tem trazido grande perspectiva de sucesso e gradual 

incremento no aprendizado dos alunos de engenharia. Isto se deve ao fato de tais 

recursos possibilitarem uma melhor visualização de processos referentes ao ensino 

de tais disciplinas. 

Nesse sentido, esse projeto foca tornar a utilização de recursos multimídia uma 

importante ferramenta auxiliar no ensino, especificamente de Figuras Planas da 

disciplina de Resistência dos Materiais.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Devido à necessidade atual de estar sempre evoluindo cientificamente, novos 

métodos de ensino vêm sendo implementados de modo a complementar o ensino em 

geral e, particularmente, o ensino de engenharia.  

É diante desta realidade que aplicativos semelhantes ao desse trabalho tem 

ganhado espaço como nova tecnologia de ensino. Por esse motivo, no Laboratório 

Computacional de Estruturas – LEC da Escola de Engenharia Mauá, além desse, 

outros projetos estão sendo realizados de maneira complementar.   

 

3. OBJETIVO 

O aplicativo em desenvolvimento nesse projeto visa auxiliar didaticamente a 

aprendizagem da disciplina Resistência dos Materiais do curso de Engenharia Civil do 

Instituto Mauá de Tecnologia. A partir deste, os alunos poderão visualizar e manipular 

modelos usuais que ilustrarão a metodologia utilizada no estudo das características 

geométricas das figuras planas. 

 

4. METODOLOGIA 

Esse trabalho tem como principal ferramenta de programação o ambiente de 

desenvolvimento NetBeans (ORACLE) e a linguagem Java (ORACLE).  

Para a construção do aplicativo será utilizada a teoria de figuras planas 

apresentada na disciplina base da Engenharia Civil, Resistência dos Materiais. Será 

possível, a partir do aplicativo desenvolvido, calcular os momentos estáticos, os 



momentos de inércias e o produto de inércia de uma seção qualquer, a partir da 

composição de figuras planas conhecidas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

A partir da teoria de figuras planas podemos definir de maneira simples as 

características geométricas de uma seção qualquer. Em um retângulo, por exemplo, 

podemos calcular os momentos de inércia (nas direções x e y), como também seu 

produto de inércia, como mostra a Fig. 1. 

 
Fig. 1: Equações utilizadas para o cálculo de algumas propriedades geométricas de um 

retângulo. 

 

Apesar da simplicidade dessa figura, ela é a base o cálculo de seções 

transversais muito comuns na engenharia civil, como as seções T e L. Nesses casos, 

podemos decompor a figura em dois retângulos e então utilizar as equações 

apresentadas anteriormente para calcular suas características geométricas. 

Posteriormente, com o Teorema de Steiner, transferimos tais propriedades para o 

centro de gravidade da figura completa. 

 O aplicativo, portanto, usará destes processos para calcular as propriedades 

geométricas das figuras planas. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Até o momento, o desenvolvimento do aplicativo teve como foco a definição de 

uma arquitetura base que possa ser utilizada neste aplicativo e em outros a serem 

desenvolvidos no LEC. Com isso, um aplicativo piloto foi desenvolvido no qual, a partir 

da inserção dos vértices de uma figura plana, se obtém a área e as coordenadas do 

seu centro de gravidade, como pode ser observado na Fig. 2. 



 

Fig. 2: Aplicativo piloto – Exemplo de aplicação. 

 

No aplicativo piloto, os vértices são inseridos pelo usuário ao mesmo tempo em 

que é apresentado, do lado direito, a figura plana (neste exemplo, um retângulo), e na 

parte inferior, a área e as coordenadas do centro de gravidade da figura. 

  Tendo como base esse programa piloto, se dará continuidade nas 

implementações computacionais, buscando obter um aplicativo mais completo, que 

apresente, além da área e das coordenadas do centro de gravidade, os momentos 

estáticos, momentos de inércia e o produto de inércia. 

Além disso, o aplicativo contará com uma saída no formato PDF (Adobe) que 

explicitará ao usuário todos os passos utilizados até o resultado final obtido, o que 

tornará a ferramenta ainda mais didática. 
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